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 ةسداسلا ةعيطلا
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Ye 
AYفعضلا وحن ىلإ ة ريزو  

 ‹ نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا تر هلل دمحلا

 :دعبو .مّلسو هبحصو هلآ ىلعو ‹ نيلخحملا al“ دئاقو .نيلسرملا

Suتسرد يتلا يتطخ مهتبجعأو مهترس ركفلا لهأو نيثحابلا نم نيريثك  

 - 85 لوسرلا لاوقأ نم عئاور) :ناونعب BE لوسرلا لاوقأ نم ةفئاط اهبجومب

 مث ءةيرجه (۱۳۹۱) ماع يف ىلوأ ةعبط اهتعبطو (ةيبدأو ةيركفو ةيوغل تاسارد

 نم اهتيقتنا ثيداحأ ةرشع دودح يف تناكو (م 1147 ةيرجه ٠١ ٠ ") ةنس يف ةيناث ةعبط

 ھه ۲) ماع يف ةثلاث ةعبط مث .اهنسح وأ ثيداحألا حاحص نم ةنسلا بتك

A۳ةيوبنلا ثيداحألا تاهّمأ نم ىرخأ ثيداحأ ة ةثالث ةسارد اهيلإ تفضأ )م  . 

 ذاتسألا ىبتك رشان مهتمدقم يفو نيحصانلا ةوخإلا ضعب ينم بلط مث

 نم ىرخأ ةفئاط ةسارد اهيلإ فيضأ نأ ءهيلإ هللا نسحأ (ةلود ىلع دمحم)

 مهفت وبغار هلا ءاش نإ هنم عفتني بسانم رفس اهتلمج نم نّوكتي ىتح .ثيداحألا

 . ةساردلا هذه يف اهتجهتنا يتلا ةطخلا قفو El لوسر ثيداحأ

 ءاهسفن ةطخلا قفو ةسارد اهلوح تبتكو «ىرخأ tue رشع يتلا تيقتناف

 .اثيدح نيرشعو ةسمخ ثيداحألا عومجم غلبف
: ~ 5 2 a y oe 2 

 عماوج هللا هاتآ نم ثيداحأ مُهفت يبغار نم ةيبرعلا ءاّرقل اهمّدقأ SY ىّنإو
 لأسأ «نيدلا موي ةعافشلا هاطعأو «نيلسرملا لضفأ هلعجو .باطخلا لصفو ملكلا

o 



 يف لوبقلا اهل بتكيو .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجيو ءاهب عفني نأ لجو زع هلل

 1 . بيحم عيمس هنإ «ءضرألاو تاوامسلا

 ةيرجه ١4105 ةنس نم بجر رهش نم ثلاثلا يف ةمركملا ةكم

 .. ةيداليم 1985/7" ١/ و

Bib Zils 



 لوألا بطلات سقم

 يذلا دمحم هّيبن ىلع همالسو هللا ةالصو «هل ركشلاو هلل دمحلا

 ىدهلا هلضف نم هابحو .سانلل هتالاسر ةمتاخ ةلماشلا ةماعلا هتلاسرب هافطصا

 .هبيدأت نسحأف هتيبرتب هبذأو !clears لصفو ملكلا عم اوج olily «ةمكحلاو

 ًانايبت هلامعأ تناكو .نيدلا نایب يفو ةغالبلا يف ةعئار ًاصوصن هلاوقأ تناكف

 تناكو ءميرك gl لكل Us ةلثمأ هقالخأ ,cis .ميقتسملا طارصلل

 نينمؤملل ةجح هتارارقإ
 ةساردلل اهترتخا .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم تاراتخم هذهف دعبو

 ةكلمملا يف ةيعماجلا ةيبرعلا ةغللا ماسقأ بالطل .ةيركفلاو ةيوغللاو ةيبدألا

 نم ةبلطلا ىلع هتيقلأ امل ةصالخب اهنم ثيدح JS تعبتأ ءةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةغل نم هنمضت امل حيضوت نم هب هللا حتف امم .ةداملا هذه يف تارضاحم

 هللاو cole لكشب ةبلطلا ىوتسم بساني يذلا رادقملا بسح «يدهو بدأو

 حلصي نأو WIS اهيئراق اهب عفني نأو ًالمعو ًاملع اهب ينعفني نأ لأسأ

 ةودق هيلع هللا تاولص مهلوسر اوذختي ىتح .ًاعيمج نيملسملا لاوحأ

 .بيجم ميرك هنإ .هادهب نولمعيو «هاطخ نومّسرتي «ةنسح ةوسأو .ًةحلاص

 .ه ۱۳۹۱ ىلوألا ىدامج يف ةمركملا ةكم

Bide elle 





Wesةَسارّدلا  

 ةيبدألا ةساردلل ةراتخملا لوسرلا لاوقأ نم Gai يأ سراد ىلع

 .هنم بناوج ةَّدع ىف رظني نأ ةيركفلاو ةيوغللاو

 :لوألا بئاحلا

 .ةّيمجعم ةيملع ةيوغل ةسارد صنلا اهيلع لمتشا ىتلا تادرفملا ةسارد

 يف رظنلاو «ةيوغللا مجاعملا lel ىلإ عوجرلاب ةساردلا هذه ققحتتو

 مث .برعلا ةغل ىف ةيزاجملاو ةيقيقحلا اهتالامعتساو ةملكلا ىناعم فلتخم

palعضومل مئالملا ّيوغللا ىنعملا رايتخاو «ماع لكشب ثيدحلا ىنعمب  

 .ثيدحلا ىف ةملكلا

 ىنعملاو ةغللا) : ناونعب ةرقف ةساردلا هذهل عضوي نأ نسحي كلذلو

 .(دارملا

 نم ثيدحلا حارش هلاق اميف رظنلا دارملا ىنعملا oud بجاولا نمو

 .ءيش كلذ يف مهل ناك اذإ .ملعلا لهأ

 نوكي نأ ثيدحلا يف ةملكلا نم دارملا ىنعملا يف ًاضيأ ثحابلا ىلعو
LLهجوب ةيمالسإلا ةعيرشلا ميهافمب  pleنأ يغبني لاوحألا ىندأ يفو  

 ًاعلطمو ءثيدحلا هيلع لمتشي يذلا عوضوملاب ةقلعتملا ميهافملاب ًاملم نوكي

 وهو ٍءىطاخ موهفم ىلإ بهذي ال ىتح «ىرحخألا ةيمالسإلا صوصنلا ىلع

 . ًاطابنتساو Lagi نسحي هنأ بسحي



 نم هذخأ .ًاتطاخ ًاموهفم ةيوبنلا ثيداحألا نم ثيدح سراد مزتلا امبرف

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ميهافم ىلإو ىرخأ صوصن ىلإ عجر هنأ ولو «صنلا رهاظ
 AAS نم ol poll ىنعملا ريسفت يف هيلإ بهذ ام داسف هل نيبتل ماع هجوب
 .لوألا هيأرل اضقانم نوكي امبر رخآ Gh هل ناكلو

 يملعلا ثحابلا ىوتسم ىلع نوكي نأ هيلع ًامازل ناك كلذ لجأ نمو
 ةّيمهألا ةياغ يف وه Gall يف ةملكلا نم دارملا ىنعملا ريرحتف .ققحملا
 . هدصاقم ةفرعمو cao مهفتل

 : يناثلا بناجلا

 مهفو .هنم دارملا كاردإب كلذو cole لكشب ثيدحلا ىنعمب رصبتلا

 .هلمجو هتادرفم نيب ةيركفلا ةقالعلا

 دق «ٌيوحن hel نم صنلاب قلعتي ام بناجلا اذه ةساردب قحليو
 نم ةدارم نوكت نأ لمتحي يتلا يناعملا فالتخا عم هوجولا هيف فلتخت

 . ةيفرصلا لئاسملا ضعب ًاضيأ هب قحليو «صنلا

 الجم سرادلل حيتت ةيوبنلا ثيداحألل ةيفرصلاو ةّيوحنلا ةساردلاو

Labiنيكمتل ةبيط ةصرف هل ءىيهتو «ةيبرعلا ةغللا دعاوق يف هتامولعمل ادّيج  
 . هيدل ةخسار ةكلم حبصت Co «هسفن یف دعاوقلا هذه

 هوجولا ضرعب Q phe يلامجإ لكشب صنلا يناعم نايب نسحي كلذلو

 .صنلا ميهافم يف رثألا تاذ ءةيفرصلا تامهملاو ةيبارعإلا

 لئاسم درفي نأ سرادلل حجري دق امم هليصفتو لمعلا قيسنت نأ ديب
 امبرو «ىرخأ ةرقفب ىنعملا لمجم نايب درفيو ,.ةصاخ ةرقفب ةيبرعلا دعاوقلا
 . ىنعملا ةنابتسال برقأو .ةدئاف رثكأ امهنيب طبرلا نوكي

 :ثلاثلا بناجلا

 .هنم فدهلا قيقحتل ثيدحلا ىف راتخملا ىنايبلا بولسألاب رصبتلا

\e 



 CANS نم فده اذ نوكي نأ دب ال ميكحلا ملكتملا نأ مولعملا نمف

 .ةريثك ةينايب بيلاسأ لوقلا نم دوصقملا فدهلا ىلإ لوصوللو

 لاجم يف حلصي ال ةسامحلل حلصي امف «هبسانت GILT فده لكلو

 يف حلصي الو «ةيزعتلا ماقم يف نسحي ال ةباطخلا يف ولحي امو ,عانقإلا

 يف نسحي ال لدجلا يف نسحي امو «ةيعيرشت ماكحأ نايبو ةينوناق داوم ديدحت

 بساني امو «دفرلا ءادجتسا مثالي ال دق ءدجولا ثب مئالي امو ءراذتعالا ماقم

 وأ مؤالتلا هوجوب بيدألا غيلبلا سحي اذكهو ءءاجهلا بساني ال دق حيدملا

 بيلاسألا لضفأ ىرحتيف «هنم فادهألا نيبو مالكلا بيلاسأ نيب مؤالتلا مدع

 ةمئالملا بيلاسألا ضعب نأ ورغ الو «همالك نم هدصقي يذلا فدهلل ةمءالم

 . ضعب نم ًاريثأت مظعأو ةمءالم رثكأ فدهلل

 ةيركفلا مهلاوحأ نم لاح لكلو «نيبطاخملا فانصأ نم فنص ّلكلو

 ملكتملا ىلعو «ةمئالم ريغ بيلاسأو «ةمئالم بيلاسأ «ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

 ةيركفلا هتلاح يفو «هيلإ همالك هيجوت ديري نم فنص يف رظني نأ غيلبلا

 رثؤيو همئالي يذلا يمالكلا بولسألا رايتخا نسحيو «ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

 ۰ .ةعامج وأ ناك ًادرف «هيف

 ءءايكذأو ءايبغأو ءءاملعو نولهاجو «ةصاخو ةماع سانلا فانصأ نمف

 dis لهأو «لقعو ملح لهأو «نورضحتمو ةافج ةادبو «ءارمأو ءامهدو

 ,هلقع قيرط نم كّلمُي نم مهنمو هتفطاع قيرط نم كّلمُي نم مهنمو « شيطو
 نم بيلاسأ مهنم فنص لكلو ءًاريثك ًافالتخا سانلا فانصأ فلتخت اذكهو

 .ىرخأ بيلاسأ نم هيف ًاريثأت AST نوكتو «همئالت لوقلا

 ةيسفنلاو ةيركفلا مهلاوحأ فالتخا سانلا فانصأ فالتخا ريظنو

 شوشم وهو همئالي ال دق ركفلا ecole وهو ناسنإلا مثالي امف «ةيعامتجالاو

 ةلاح يف وهو همئالي ال دق ىضرلا ةلاح يف وهو همئالي امو هبرطضم ركفلا

 امو «زعو ٍةعس يف وهو همئالي ال دق ليلذ ريقف وهو همئالي امو «بضغلا

 ىلإ اذكهو «سانلا نيب وهو هل حلصي ال دق هدحو وهو باطخلا نم هل حلصي

۱۱ 



 رثكأ اهضعبو «ةبسانم لوقلا نم بيلاسأ لاح لكلو .لاوحألا فالتخا رئ

 . ضعب نم ًاريثآتو ةبسانم

 هيف فلتختو «مالكلا فادهأ هيف فلتخت يذلا لاجملا اذه يفو

 . نيينايبلاو ءاغلبلا بتارم توافتت , مهلاوحأ هيف فلتختو «نيبطاخملا فانصأ

 نم فدهلا يف رظنلا ناعمإ نم دب ال عيفر ينايب صن يأ ةسارد ىدلو

 ‹ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيركفلا هتلاح يفو ca بطاخملا عضو يفو .لوقلا

 . ينايبلا هاوتسم ةنابتسال

 قيقحت اهنم A يتلا ةينايبلا بيلاسألا فالتخا ةركف بيرقتلو
 : يلاتلا لاثملا برضن مهلاوحأو نيبطاخملا عاضوأ اهيف ىعارُيو «فدهلا

 ةيغب ءاهب مالعإلا داري دق يتلا بلاطملا نم ًابلطم لاثملا اذه يف عضن
 اهب لّصوتي نأ نكمي يتلا ةيمالكلا بيلاسألا نم ةفئاط يف رظنن مث اهقيقحت

 . بولطملا مالعإلا ىلإ

 بلطلا لوانتي «حيرص جذاس وه ام بيلاسألا نم ىرن oF ال انهو
 «ةرشابم ريغ ةلالد بولطملا ىلع لدي ام بيلاسألا نم ىرن مث «ةرشابم

 لالخ نم .بولطملا كاردإ ىلع هتردقو بطاخملا ءاكذ ىلع اهيف دمتعُيو
 ةبغرو lsd رثكأ بطاخملا ناك املك هنأ هب مّلسملا نمو .لوقلا تاراشإ

 هيلع لاّدلا لوقلا بولسأ يف بلطلا ىلإ ةراشإلا ءافخإ ناك .بلطلا ةيبلتب

 ريغ يف اذه «ةغالب رثكأو ةينايبلا ةيحانلا نم ةلزنم ىلعأ هتبطاخم ىدل
 ريغ هنم مهفي دق يذلا لامتحالا نع ةديعب ماكحأ تيبثت اهنم دارملا صوصنلا

 .دارملا

 رأ اهضعبو «بولطملا ىلإ ءافخ 55 يلا بيلاسألا AS انهو

 .ًاريثأت رثكأ وأ عدبأ وأ «ىلحأو بذعأ وأ .ضعب نم

 سأك ىلع لوصحلا ديري مهنم دحاو لك سانلا نم ًاددع نأ ضرفنلو
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 مهنم دحاو لك لواحو «ةينايبلا مهتاردق يف نوتوافتم مهو «هأمظ يوري ءام

 امب مالعإلا

 رمألاب باطلا وه ذئنيح غلبألا ينايبلا بولسألاف دج ريغصلا ٠ نم ريبكلا

 .رشابملا

 نم) :كلذ ةلثمأ نمو «بطاخملا ميركتب رعشي امب نرتقملا بلطلا بولسأ

 نمو .هقيقحت لبق بولطملا قيقحت ىلع ركشلا بولسأ يتأي مل

 .(يل همدقتس يذلا ءاملا سأك ىلع شا: : هتلثمأ

 «ةريثك روص بولسألا اذهلو .ضيرعتلاو حيملتلا بولسأ يتأي مث

 مكؤام) :بولسألا اذه ةلثمأ نمو «ضعب نم بذعأو ىقرأ اهضعب تاجردو

 .رصحت ال يتلا ضيراعملا ةلثمأ نم اذكهو (دابكألا بهلأف هنم انرثكأ ذيذل

 بيلاسألا لک يف دحاو هقيقحت بولطملا فدهلا نأ ظحالن انسلأ

 .ًاريثك ًاتوافت تتوافت دق فدهلاب مالعإلل ةينايبلا بيلاسألا نأ ال لإ ,ةقباسلا

 هنأ دكؤن . ضعب ىلع اهضعب ءاقتراو « ةينايبلا بيلاسألا توافت عمو

 لاوحأو عاضوأ يف وأ «نيبطاخملا ear 5 حلصأ اهنم ىندألا ناك أمير

 ينايبلا هبولسأ يف ىندألا نوكي ذئدنعو Al» يه يتلا بيلاسألا نم «؛ةصاخ

 نم هتبترمو ينايبلا بولسألا ىلإ رظنن نأ نم دب ال كلذ لجأ نمو

 .ىرخأ ةهج نم هلاحو بطاخملا عضوو فدهلا هيضتقي ام ىلإو «ةهج
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 «ًاريثك ًافالتخا اهعاونأ فلتخت ةينايبلا بيلاسألا نأ انل نيبتي اذه نمو
 نأو «ًاريثك ًافالتخا ًاضيأ فلتخت مهلاوحأو نيبطاخملا عاضوأو فادهألا نأو

 يذلا فدهلا نيبو «ينايبلا هبولسأ نيب ةمءالملا نسحي يذلا وه اقح غيلبلا

 .اهيلع وه يتلا هلاحو cats هيلإ هجوي يذلا بطاخملا عضوو «هدصقي

 ضرعلا بولسأ ىلع رمن انلعجت ةينايبلا بيلاسألا فلتخم يف ةرظنو
 .هفافج ففخيو هفطلي Ley فّلغملا رشابملا ضرعلا بولسأف !Glad رشابملا

Julyهنم بيرق وه امف «طيسبلا جذاسلا بولسألا ىلع . 
 ربخلا معدو .ةيظفللا تانسحملاو هيبشتلا رشابملا ضرعلا فطلي دقو

 .بيهرتلاو بيغرتلاو تارربملاب بلطلا معدو .دهاوشلاو تادكؤملاب

 ضيرعتلا اهيف لخدي يتلا ءرشابملا ريغ ضرعلا بيلاسأ ىلع رمن مث
 غيص كرتو «لاثمألا برضو ةصقلاو «ةراعتسالاو ةيانكلاو زاجملاو حيملتلاو

 بيلاسألا نم كلذ ريغ ىلإ .بلطلا اهنم دارملا ربخلا غيص ىلإ بلطلا

 نرتقي دقو «رشابم لكشب بولطملا اهيف ضرعُي ال يتلا ةريثكلا ةينايبلا
 امب وأ «مالكلا هنمضت يذلا ربخلا دكؤي امب رشابملا ريغ ضرعلا بولسأ

 .بيهرتلاو بيغرتلاك cad بولطملا قيقحت ىلع ضرحي

 يتلا ةيغالبلا نونفلا مادختسا نونسحي عيفرلا ينايبلا قوذلا باحصأو

 دنع لمعتسم وه امم ءاهوركذي مل ةينايب ىرخأ ًانونفو «ةغالبلا ءاملع اهركذي
 يناسنإلا ركفلاو ءرصحت ال ةينايبلا opal  ءاهنوركتبي ىرخأ انوئفو ءءاغلبلا

 عادبإلا صئاصخ .اهيلإ هيدهت «ةديدج عئاورو عئادب اهيف ركتبي OY لهؤم
 .ناسنإلل هللا اهبهو يتلا «ينفلا

 بولسألا يف رّصبتملا ىلع نإ :لوقأ بناجلا اذه ةجلاعم ماتخ يفو
 يف رظنلا نعمي نأ هسردي يذلا صنلا نم فدهلا قيقحتل راتخملا ينايبلا

 : ةيلاتلا رومألا

 .صنلا نم ماعلا فدهلا - ١



 نم همئالي ام يركف نومضم لكلف «مالكلل يركفلا نومضملا - ۳

 .لوقلا بيلاسأ
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 ةيسفنلا تاخانملاف ‹صنلا هيف يقلا يذلا ماعلا يسفنلا خانملا - ٤

 خانملا :ةيسفنلا تاخانملا ةلثمأ نمو . همئالي « ينايب بولسأ اهنم لكلو ةريثك

 .رضحلا خانم .رفسلا خانم . يفطاعلا خانملا . يبرحلا خانملا . يباطخلا

 خانم .ةنيكسلاو ءودهلا خانم .قلقلا خانم .عمطلا خانم .فوخلا خانم

 ةريثك تاخانم ىلإ اذكهو .عادجتساالاو بلطلا خانم .لدجلاو ةموصخلا

 . ىرخأ

 «قار cool قوذ عم ٠ ومعو ناعمإب ةلماشلا ةرظنلا هذه ءاقلإ ىدلف

 نم فدهلا قيقحتل راتخملا ينايبلا بولسألا يطعي نأ بيدألا ثحابلا عيطتسي

 ةروص يطعت ال «ةرصاق ةصقان ةساردلا نوكت ةلماشلا ةرظنلا هذه نود

 . ةينايبلا ةيحانلا نم صنلا ىوتسمو , عقاولاو ةقيقحلا نع ةحيحص

 .ثيدحلا صن gaat يتلا ةيغالبلا هوجولا يف رصبتلا

 ًاديج ًايقيبطت ًالجم سرادلل حيتت يغالبلا بناجلا اذه ةساردو

 نايبلاو يناعملا مولع دعاوق نيكمتل ةبيط ةصرف هل ءيهتو «ةيغالبلا هتامولعمل
 ةيباجيإ ىقيبطتلا نارملاب مولعلا هذه دعاوق حبصت ىتح (هسفن ىف عيدبلاو

asheيرعش وأ يرثن بدأ نم هنع جتني اميف ةعيدبلا اهتارمث رهظت  . 

 اهسراد حنمت نأ عيفرلا نايبلا تاذ «ةغيلبلا صوصنلا ةسارد نأش نمف

parينفلا لامجلا نطاومب ساسحإلاو «عيفرلا ٌينايبلا قوذلا ةكلم ناعمإو » 

\o 



 قفو ,عادبإلاف .ةاكاحملا ىلع ةردقلا مث ‹ حيحصلا دقنلا ىلع ةردقلاو

 .هيدل يتلا ةيرطفلا ةيعادبإلا صئاصخلا

 : سماخلا بناحلا

 . ةيبدألا ةساردلل راتخملا ثيدحلا صنل ماعلا يركفلاو ىبدألا حرشلا

 . ضعب ىلع اهضعب بيترتو

 فدهلل راتخملا هبولسأ قيقحت ىدم زاربإ ًاضيأ حرشلا يف ظحاليو
 .اهيلع لمتشا يتلا Ay ly ‹ ةينايبلاو ‹ةيركفلا عئاورلا فشكو .دوصقملا

 . عطنت الو هيف فّلكت ال ,قيشر يبدأ بلاق يف كلذ لك

 فطاوع ءارو قايسنالا لبق «ثيدحلا صن عئاور زاربإب ةيانعلا يغبنيو
 ءهلاوقأ اهيلع لمتشت يتلا هيلع هللا تاولص لوسرلا ةغالبل ماظعإلاو لالجإلا

 ةقيقحلا وه صنلا اهيلع لمتشا يتلا ةينايبلا بناوجلل يبدألا حرشلا نكيلو
 ةفرعملا ةليمجلا ةروصلاو «عيفرلا يوبنلا نايبلا ىلع ميظعلا ءانثلاب ةقطانلا

 .هيلإ ةبوسنملا ثيداحألا لالخ نم لوسرلا ةيصخشب

 ماكحألاو ءىدابملاو راكفألا صيخلتل ةرقف صيصخت نسحي ماتخلا يفو

 كلذو «(ثيدحلا نم دافتسي امم) :ناونع تحت .ثيدحلا نم دافتست ىتلا

 «ةضراع ةفصب وأ ةيساسأ ةفصب صنلا اهيلإ فدهي يتلا ةيركفلا ةليصحلا زاربإل

 دنع اهراكذتسال لضفأو ءركفلا يف اهخيسرتل ىعدأ صيخلتلا اذه نوكيلو

 . ةجاحلا

 ةيوغللاو ةيبدألا يتسارد يدي نيب اهتعضو ىتلا ةّماعلا ةطخلا ىه هذه

 هذه ةسارد يف اهنم ريثكلا مازتلا تلواح دقو «ةيوبنلا ثيداحألل ةيركفلاو

 .ةساردلا نم عونلا اذهل ةنسلا حاحص نم اهترتخا ىتلا ةعومجملا

۱٦ 



 بالط ىلع اهتيقلأ تنك يتلا ةريسيلا ةعومجملا هذه ءارقلل مدقأ ذإو

 اذهل ًاجذومن اهربتعأ يننإف «ةيعماجلا ةيبرعلا ةغللا ماسقأ ضعب يف نييعماج
 نم رم ىرخأ ٍتاراتخم 3 ٠ لمعلا 0 هللا رسب نأ ele ءةساردلا نم عرنلا

 . هيلع هتامالسو هللا تاولص دمحم
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GESاَمُهْنم ْثَبَو  Les VE,هب َنوُلَءاَسَت يذلا هللا اوقتاو ًءاسنَو  ESMنإ  

ah١ ْمُكَيَلَع ناك [ leds4 :ءاسنلا - ]. 
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 ىتخ «بايثو ماعط نم نيموك تيار ىتح سانلا عباتت مث :لاق . تزجع
 ° 7 هه ير ر مرر og متعمد قرر مر رور AF مرعي

 HE هللا لوسر لاقف «ةبهذم هناك للهتي Be هللا لوسر هجو تيار

a. ofر ر کو 2 .  gerروو  Bok,تاع ور  Beersها  

 ر So, of مع
af, - . ۰وي °  y “ @ . ae Ove7 ر 26  ove 

 هيلع ناك ةئيس هنس مالسإلا يف نس نمو eet مهروجا نم صقني نا ريغ
seعبو م  Ae, of ovo or. a 0 “4 or7” @ هَ 7 9  

 . 02 يش مهرازوا نم صقني نا ريغ نم هدعب نم اهب لمع نم رزوو اهررو

 ةقدصلا ىلع ثحلا باب يف ملسم هاور



 eal) هللا دبع نب ريرج) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 نب ةبلع نب رضن نب كلام نب رباج نب هللادبع نب ريرج ورمع وبأ وه - ١
 ةيراج ةبسنلا هذهو «نميلا نم ةليبق ةليجب ىلإ ةبسن « ّيلَجَبْلا ge نب مشُج
 .نيعلاو ءافلا حتفب GS ةليعف ىلإ ةبسنلا سايق OY «سايقلا ىلع

 اهيف يفوت يتلا ةنسلا يف «ةدئاملا» ةروس لوزن دعب همالسإ ناك ؟

 الإ ينآر الو «تملسأ ذنم BB هللا لوسر ينبجح ام :ريرج لاق - ۴

 . مستبأ
So aE 

 ةقش ههجو ناكو هللادبع نب ريرج تيأر :ريمع نب كلملا دبع لاق ؛

 .رمق

 حصنأ Oly ةعاطلاو عْمّسلا ىلع BE هللا لوسر تعياب :ريرج لاق-ه

 كولم نم يريح كَم وهو MISH يذ JH هللا لوسر هثعب - ٦
 . مالسإلا ىلإ هوعذي ءءاوذألا نم نميلا

 ةغل .عّمجتلاو فلاحتلا وه Aca ءاوعُمجت : يأ يدي ىلع اوعّلكت wi ,عالكلا اذ يمس )١(

 . ةينامي

۲١ 



ae £ 27  

 يلجبلا هللادبع نب ريرج نا ةريره يبا نعف .هموق يف اميرك ناك -۷
 ءًاسلجم دجي ملف 6 سانلاب ءولمم تيبلاو ‹« تیب ىف وهو ع يبنلا ىلإ ءاج

 هذحخأف aida ىلع سلجا» : : هل لاقو Alay وأ هرازإب WE هللا لوسر هيلإ ىمرف

 لوسر لاقف . ينتمركأ امك هللا لوسر اي هللا كمركأ :لاقو .هيلإ هّمضو «هلّبقو

 . (هومركأف موق ميرك مكاتأ اًذإ» RE هللا

 برضف ٠ «ليخلا ىلع تبثأ vi J هللا Jeo ايا "تلق . 27(؟ةّصّلخلا

 slant, ed wala :لاقف «يردص يف هدي رثأ ت تيأر ىتح يردص ىلع هدي

 . يدهم ايدام

 .دعب يسرف نع Chie امف :ريرج :لاق

 ةيش يبأ نب ly يناربطلا جرا انب امج : ةباحصلا ةايح نع

 ينمدخي ناکن ءرفس يف يعم ريرج ناك كلام ني سنا لاق ا

 . هتمدح

 Slat نباو يقهيبلاو يوغبلا هجرخأ

NNةيواعم نعو «رمع نعو . لكك يبنلا نع ىور- . 

 . ملعأ هللاو .كلذ ريغ ليقو .ةرجهلل (ON) ةنس يفوت - ۲

 ae ا +

eal woe ملص هيف .ةيناميلا ةبعكلا ىعدي ناك «ةيلهاجلا يف معلخل تيب : shale وذ )١١( 

 «سوّدل  pais.َمدهَف همدهب ةي لوسرلا رمأف «مهريغو «ةليجبو
 ) )۲ج ةباحضلا ةايح نم ١ ص 504 .
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OUدارملا ىنعملاو ةغللا : 

of 2 1 
 .هلوأ ءيش لك ردصو «هلوا يف يأ :راهنلا ردص يف - ١

 ًابلاط هاتأ اذإ ًاورع هورعي ole نم لعاف مسا le عمج :ةارع - ۲

 نم وأ .سابللا نم درجت اذإ ةّيرُعو ًايرُع ىَرَعَي هبوث نم GE نم وأ «هفورعم
 . هباوثأ تقلخأ اذإ راع لجر مهلوق

 <o ىنعمب باتجا نم لوعفم مسا باتجملا : :رامثلا يباتجم - ۳

 لکو . هقرخ اذإ ًايايتجا هباتجاو apes يشلا باج لاقي «هطسو نم ء ءيشلا

 اوباج Spal دوو : ليزنتلا يفو . هتبتجاو هتبج دقف هطسو تعطق فّوجُم

Sowaهوذختاف رخصلا اوقرخ ءاوباج ءارفلا لاق 4داولاب  Lge 

 . بارعألا اهسبلي فوص نم ةّدرب يهو Byes هدرفم عمج : رامتلا

 داوسلا نم اهيف امل رمنلا نول نم تذخأ اهنأك :برعلا ol ىف لاق

 . ىهتنا «فوص نم ةططخم رزأ يسبال موق هءاج هنأ دارأ «ضايبلاو

 نب دعم نب رازن نب رَضُم ىلإ بسنت «برعلا لئابق نم ةليبق : رضم 0

 لاقي .رضاملا نبللا برشب اعلوم نا ناك نال هب nen : هديس zo لاق «ناندع

 نالف بضغ :ةغللا يف لاقي < .مهيلع ةقفش ههجو نول رش: :رعمتف - ١

peهيف لصألاو «ةرفص هتلعو ريغت يأ «ههجوو هنول  alsمدعو ةراضنلا  

 . هيف بصخ ال يذلا Cell وهو رعمأ ناكم مهلوق نم نوللا قارشإ

Vvاتفا :لاقي امنإو .هظفل نم لعف هل سیلو .ةجاحلاو رقفلا : ةقافلا -  

 .قاف لاقي الو .قاتفم وهف رقتفا اذإ لجرلا

Aلأسي نأ برعلا ةداع نم ناك ذإ 4 نولءاستت يأ : هب نولءاست  

 . هللاب اضعب مهضعب

 GES امم ةياقو ىف سفنلا لعج ىوقتلا :اوقتا -

۲۳ 



 درفملا OY .همهارد نم - هريناند نم يأ :همهرد نم - هرائيد نم - ٠

 ABS اذكهو معي ةفرعم ىلإ فاضملا

 رکذی وهو ءدادمأ ةعبرأ ذخأي ةنيدملا لهأل لايكم :عاصلا- ١١

 رودأ ثالث لثم عوصأ ثالث :لاق ei نمف 55 ناسل يف لاق ,ثنؤيو

 .عاوصأ ةثالث ي أ «عاوصأ « :لاق هركذ نمو

 لوقي هبو «يقارعلاب ثلثو لطر وه ليقف هيف فلتخمف :ّدّملا امأ

 ءاهقفو ةفينح وبأ ذحخأ هبو «نالطر وه : ليقو .زاجحلا ءاهقفو يعفاشلا

 .قارعلا

 ءرَصْيو امهريغ وأ ريئاندلاو مهاردلا هيف عمجي ءيش :ةرصلا ١

 .ّدشلاو عمجلا all لص

 ١٠١ - موكلاو .ةّربصلا مضلاب ةموكلاو ءاهمضو فاكلا حتفب :نيَموُك :

 عفترملا ناكملاو ٠ء يش لک نم ميظعلا وه

 0 ٤

 رورسلا نم هبلق يف عقو امم كلذو Way رينتسي يا : للهتي - ٤

 .نييرضملا ةدعاسم ىلإ باحصألا ردابتب

 ضايب تلع ذإ atl ةهومم dab هنأك يأ :ةَّبَهْذُم هنأك ٠

 ًاباهذإ ءيشلا Cash :ةغللا يف لاقي .جاهتبالاو ةرسملا St ةي ههجو

 . بهذلاب orb ههوم يأ ءابيهذت هبهذو

 يف ةنسلاو «ةحيبق وأ تناك ie ةقيرطلاو ةريسلا يه : ةئسلا - 5

 نكلو «ريرقت وأ لعف وأ لوق نم 5 يلا | نع رثأ ام : يعرشلا حالطصالا

NVدقو «مثإلاو «ليقثلا لمحلا :رزولا -  eeهل ًاهيبشت ًارزو مثإلا  

 .رازوأ هعمجو «ليقثلا لمحلاب

wai; - ۸لعفلا امعتسي دو ءاناصقنو اصقن صقني ءيشلا صقن نم :  

۲٤ 



 ةغلف زمهلاب ةيدعتلا ىلع هتصقنأ Ul et تصقن :لوقتف Lal ًايدعتم

ee ie 

 : ماعلا حرشلا ج

 :لوسرلا ةيناسنإ - ١

 رورم نييرضملا موقلا ةقاف دهشم ىلع ةلماكلا لوسرلا ةيناسنإ | رمت مل

 يود وحن ًاينادجو الاعفنا نودجي الف يناسنإلا مهسح ahs نيذلا سانلا رثكأ

 ةلماكلا هتيناسنإ نكلو ane ىذألا فكو . مهتاساومل مهعفدي ةجاحلا

 .ًالوأ ههجو eed يف رهظ ًاغلاب ًالاعفنا دهشملا اذهل تلعفنا هيلع هللا تاولص

 A راتعاب مث ءاباث هب مهيساوب ام هدنع دجي هلعل هترجح ىلإ هلوخد يف مث

 يف هسفنب بطخي نأ لوسرلا نم يعدتست يتلا ةماهلا رومألا نم ءالؤه ةجاح

 عفد «مئار رثؤم بولسأ يف ةقدصلاب مهتاساوم ىلع مهثحي «هباحصأ
 نيب بايثو ماعط نم ناموك ىبارت ىتح «مهتانوعمب اومهاسي نأ ىلإ نيملسملا

 ىلع رهظلا ةالص بقع عمجلا ضفني نأ لبق cade هللا تاولص لوسرلا يدي

 .ثيدحلا نم رهظي ام

 هيدهبو «نودتقي هب ةنسح ةوسأ لماكلا ناسنإلا اذه ةداقلا ذختيلف الأ

 : نييرضملا ةاساومل هباحصأ ةوعد يف لوسرلا ةبطخ ۲

 ًايهتو .رهظلا ةالص تقو لحد یتح هيلع هللا تاولص لوسرلا رظتناو

 ماقف ءءاطعلاو لذبلا ةوعد ىلإ ةباجتسالل يناحورلا ةدابعلا وج يف نوملسملا

 باتك نم نيتيآب هتبطخ حتتفاو «مهتدابع ناولأ اولمكتسا نأ دعب ًابيطخ مهب

 . هللا

 :[ ؛4 :ءاسنلا ] ةروس نم ىلوألا يه امهنم ىلوألا ةيالا

Yo 



es shes ٍةَدَحاَو فَ نم ae sal كب اوقتا سالا abd 

 ْثَبَو اَهَجْوَز  We, nesهللا اوُمّتاو ٌءاَسْنَو ًاريثك  gallنإ َماَحْرلاَو هب هب َنوُلَءاَسَت

 «ًابيقَر ْمُكيَلَع ناک هللا .

 مهفصوب سانلا يدانت UI اهنإ ءهب ةبطخلا ريدصتل ميكح رايتخا

 ىوقتب مهرمأتلو «مهدارفآ نيب , ةكرتشملا مهتيناسنإ مهيف ana) cela يناسنإلا

 مهنيب اميف هنومظعي يذلاو « ّىنعمو Le) ةمئادلا ةيبرتلاب مهدمي يذلا هللا

 «مهلصأ ةدحوب مهركذتلو ءاذك لعفت نأ هللاب كلأسأ هيخأل مهلئاق لوقي ىتح

 لذبلا ىلإ ةوعدلل دهمي ام كلذ لك يفو .محرلا تابجاوبو , مهدارفأ ةوخأو

 ةيناسنإلا يف ةوخإ مهف ء«رضم ةليبق نم ةارعلا ءارقفلا ءالؤه ةاساومل ءاخسلاو

 .بسنلا يف محرو

  AVYه8 :رشحلا ] ةروس نم ةرشع ةنماثلا ىه امهنم ةيناثلا [.

BT Sah slpهللا  aS End CE Byهللا اوُقَناَو  Syهللا  

Sotَنوُلَمَْت ام » . 
 مههّنت ىلوألا نأل «ةقباسلا ةيآلا نم صخأ ىنعم ةيآلا هذه رايتخا يفو

 كلس يف نيجردنم نينمؤم مهفصوب مهبطاختف هذه امأ «ةماعلا مهتيناسنإ ىلإ

 هللا دعو نورظتنيو .هناوضر ءاغتباو هللا ةعاط ىلإ مهناميإ مهعفدي نيذلا

 .حلاص لمع نم ايندلا يف هنومدقي ام ىلع «ةمايقلا موي ميظعلا رجألاو ةبوتلاب

 هيف نمؤملا قحتسي ًاحلاص المع ىذأ الو اهيف نم ال يتلا ةقدصلاب مظعأو

 لوسرلا لهتسا نأ دعبو .ميركلا هدعو هاضتقا هللا نم الضف «رفوألا رجألا

 :ةقدصلا ىلإ نيملسملا ةوعدب فطلت نيتيآلا نيتاهب هتبطخ

 هب ضيرعتلاو بلطلاب قفرلا نوكيل رمألا بولسأب ال ربخلا بولسأب -
 .لذبلا قدص ىلإ ىعدأ

 لضف رهظيو لذبلا يف اوسفانتيلو ءانيه مهسوفن ىلع بلطلا عقو نوكيل

 ۲٦



 ريثك Y ab رذتعم مهنم رذتعي هل ىتح ةعاطتسالا رادقم ىلعو ۔ ج

 . ءاطع ليلق نم مدقي lar لقم مهنم لجخي ال ىتحو cae قفني هدنع

 : هيلع هللا تاولص لاقف

 نم هرب عاص ْنِم ad be cate ْنِم ete ْنِم َلُجَر َقّدَصَت
 .(هرمت عاص

 ىتح ALE ام لقأ ىلإ ًالزانتم ددعي هيلع هللا تاولص لوسرلا رمتساو
 ,Sa عفتني ةرمت فصن نم لقأ ةقدصلا يف لهو )3 js Gey so : لاق

 ةيبلت ىلإ نوملسملا قباستف «ةياغلا غلبو doy دشرأ «عئار زاجيإل هنإ

 تزجع ةريبك ةرصب ءاج راصنألا نم لجر مهقبسأ ناكف ىذه لوسرلا ةوعد

aisهفك تزجع نأ دعب هيدي اتلكب اهلمتحا دق هب ىنأكو ءاهلمح ةعباتم نع  

 اهب عجش ةنسح ةنس ريخلا لعف ىلإ هقبسب نسف ءاهلمح يف رارمتسالا نع

 ىلع لمحي لك سانلا عباتتف «هب مهسفنأ دوجت ام لمح ىلإ اوعرسُي نأ موقلا

 . تايثو ماعط نم نيموك لوسرلا يدي نيب يب عمتجا ام غلب ىتح «هرادقم

 قفطو «ىأر امب ًاجاهتبا هيلع هللا تاولص لوسرلا بلق Seal كلذ دنع

 .ةبهذم ةضف هنأك ادب ىتح .ًارشبو ًارورس للهتي ههجو

 ةردابم موقلا لوأ لضف ركذي نأ هيلع هللا تاولص لوسرلا سنی ملو

 ءىدابم نم ماه أدبم نالعإل ةبسانملا زهتنيو «هنأشب هونيو «هتقدص ee ىلإ

 ْنِم titi اهب لمع نم A SI Es هس PEW يف نس نَم»

Galt USيش مهروُجلا نم  BOsهنس مالشإلا  Eeناک  dle 

ayyْنَم روو  etنأ ريع نم ِهدْعَب نم اهب  catsٌءيش ْمهِراَرْوأ نم ) . 

  هدعب نم اهب لمع نم رجأو اهرجأ ةنسحلا ةنسلا بحاصل ناك امنإو

YV 



 ءادتقا يف ًاريثأت ريخلا لعف ىلإ هقبسل َّنأل  ىعس ام الإ ناسنإلل سيل هنأ عم
 كلذ دنعو ,ةودق مهل نوكي نأ دصق اذإ مهرجأ لثم هل ققحتيو .هب نيرخالا

 نوكي كلذبو cad مهاس دق هبسك نأ وأ «هبسک راثا نم هب مهؤادتقا نوكي

 لعف ىلإ قبسلا رجأ ةنسلا Gee نمل نوكيو «ةصاخلا مهروجأ نيلماعلل

 .هيف مهل ةنسح ةودق هنم لعج يذلا ءريخلا

 هتئيس رزو ةئيسلا ةنسلا بحاص ىلع نوكي ةنسحلا ةنسلا لباقم يفو

 نم لعج دق هنأل كلذو هب ًارثأتم وأ هب ًايدتقم هدعب نم اهب لمع نم رزو لثمو

 اهنيوهتو ةئيسلا لعف يف هترهاجم ببسب .مهل ةئيس ةودق ةئيسلا هتنسب هسفن

 لثم ًارزو كلذب لمحف [coi نم موفرتقا اميف ريثأت عون هئدبل ناكف < «مهيلع

 يتلا تائيسلا نع نولوؤسم مهنأل ًائيش مهرازوأ نم ففخي نأ نود «مهرازوأ

 لجأ نمو «ربكأ تناك ةئيسلا ةودقلا ةيلوؤسم نكلو «ةرحلا مهتادارإب اهوبستكا
 ىلع تبترت ىتلا راثالاو «هتيلوؤسم رادقم ىلع رزولا لمحي نأ قحتسا كلذ

 ۰ . ةئيسلا fad ىلإ هقبس

 كف انف #*

 0 rad نم gels وأ : ثيدحلا نم دافتسي امم د

 (ةارع) ةملك انلمح اذإ هسفنل ةقدصلا قحتسملا بلط ةيعورشم-١

 .فورعملا يبلاط ىنعم ىلع

 لمع نم ًاذخأ دجاسملا يف اهيقحتسمل ةقدصلا ةيابج ةيعورشم - ۲

 .ريخلا رومأ نم اههبشي ام اهيلع ساقي نأ نكميو cade هللا تاولص لوسرلا

 بولسألا يفو «ةقدصلا ىلع ثحلل ةبطخلا ىف يوبنلا يدهلا ۳

 ددحملا تادابعلا ءاهتناو ةالصلا بقع كلذ لعج ىفو «لوسرلا هعبتا يذلا

 Ave ٠ تاقوأ اهل

 راثآ نم نأو «رش وأ ريخ نم هلمع راثآو هلمع ءازج ناسنإلل نأ -

 وأ ةنسح ةودق هيف نوكيل لمعلا وه لمع اذإ هب ىدتقا نم لمع ناسنإلا لمع

YA 



 ءاهباكترا نيرخالا ىلع لّهسف ةئيسلا لعفب ةرهاجملا يف نواهت وأ «ةئيس

 .اهتسراَممو

 ولو» : ةي هلوق نم ًاذخأ تّلق امهم ةقدصلا لذب ىلع عيجشتلا ه
Gos “oy 

. oY on 

۲۹ 



le dls ةغالبلا 

Yaiنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  

 «ثيدحلا اذه نم ةددعتم ةيغالب ًاهوجو صلختسن نأ لمأتلاب عيطتسن

 : يلي ام اهنم

 ةبطخلا عوضومل نيتبسانملا نيتيالا ءاقتنا يف لالهتسالا ةعارب ١

 .هيلع هللا تاولص لوسرلا هيلإ دصقي يذلا

 ‹ نيعماسلا Rom يف عقوأ نوكيل .ءاشنإلا دروم ربخلا داريإ - ۲

 نم لجر قّدصت» : لع هلوق يف كلذو «يتاذلا سفانتلا ناديم مهمامأ حسفيلو

 . لجر قدصتيل يأ ( . .هرانيد

 افطلت افطلت «hey» :لاق ذإ «باطخلا ماقم يف بئاغلا Sul) لامعتسا ¥

 عوضوملا اذه لثم يف مهتهجاوم نع مهل ًاميركتو ‹ نيعماسلا لاحب

 ةجاحب اوسيلو لاوقألا ضيراعم مهيفكت ءامرك ءايكذأ مهنأب اراعشاو ٠ ‹باطخلاب

 . فقاوملا نم ريثك يف ةي هنأش وه اذهو «رشابم باطخ وأ رمأ ىلإ

 يذلا رمألا «ضرعلاب لخت ال يتلا دودحلا ىندأ ىلإ لوقلا زاجيإ - ٤

 يف يتأيس امك لدبلا ليبس ىلع تارقفلا داريإ وأ فطعلا فرح فذح ىلإ اعد

 .همهرد نم هرانيد نم :لاق ذإ .بارعإلا هوجو

 ميدقت ىلإ يراصنألا قبس ةبسانم زهتنا هنأ BE لوسرلا ةغالب نمو ه

Y's 



poناك ذإ ءهلوصأ نم ًاميظع ٌكاصأو مالسإلا | ءىدابم نم ًاماهأ كيم نلعاف 64  

 . «هرخآ ىلإ . . ةلسح ةنس مالسإلا يف نس نم» :هلوقب ةثداحلا ىلع هقيلعت

* 3# * 

 بارعإلا نم :ًايناث

 .امهوحن وأ ركذأو | يورأ هريدقت فوذحمب قلعتم :ورمع يآ نع لس

 . ةضرتعم ةيئاعد ةلمج :هنع هللا يضر -

 لوقم هنأ ىلع بصن لحم يف :ثيدحلا رخآ ىتح اهدعب امو انك - ٤

 .لوقلا

 موق» اهبحاص «ةيلاحلا ىلع بوصنم «يباتجم» :رامنلا يباتجم ه

 . ةيناث لاح (يدلقتم) كلذكو (ءاج) اهلماعو «ةارع

 لاح اهيف فاضملا

 يف ردصم ليوأت يف اهدعب امو يهو ‹«ةيردصم (ام) : مهب ىأر امل-ا7

 هتلص هدعب ةلمجلاو ماللاب رج لحم يف لوصوم مسا وأ .ماللاب رج لحم
 . مهب هار امل هريدقت فوذحم دئاعلاو

 اهيأ Ly لحم ىلع ًافطع ةبوصنم ةيآلاو :رشحلا يف يتلا ةيآلاو - ۸
 .لوقلا لوقم اهرابتعاب (ةيالا رخآ ىلإ . .سانلا

AE”هبوث نم همهرد نم هرانيد نم لجر قّدصت . . 
~ £ 

 ىلع تافوطعم اهنأ ىلع اهرخآ ىلإ هبوث نم همهرد نم بارعإ نكمي
۳١ 



 .رئاظن اذهلو (Gl هريدقت فوذحم فطع فرحب هرانید نم

 اذه فعضيو .بارضإلا لدب باب نم اهنأ ىلع اهبارعإ نكميو
 اهيف فطعلاف .ةدوصقم اهلك لب .لوألا نع بارضإلا دصقي ال هنأ بارعإلا

 .ءاغلبلا مالك يف نوكي ال بارضإلا لدب نأ ًاضيأ فطعلا يوقيو «غلبأ

YY 



CEN id) 

tic ae مما عج a .مهل a 2 # ef? 0 عامل 

Olas ّسانلا Cs 

J o Sore - of 2 7 8م 72 7@ و  ° o Ae 8 aمهم 0  

 ةرهز نم مكل هللا حرخي ام الإ سانلا اهيا مكيلع ىشخا ام هللاو ال»

went 

 ; يبا ور ما رار م 2 gor? Be مامر ري ابر ما مل

 Ee هللا لوسر تمصف ؟رشلاب ريخلا ىتايا هللا لوسر اي : لجر لاقف

gh 20 0ور ر ووم ر همم ر ن ماع  tor? E2  

 ؟رشلاب ريخلا يتايا هللا لوسر اي تلق :لاق (؟تلق فيك) :لاق مث «ةعاس

 : هلك هللا لوُسَر هل لاقف
 معمر و og يم اهوار ما رو for ره ee 2 غرام روو

 لتقي عيبرلا تبني ام لك نإ ؟وه ريخ وأ ريخب الإ يتاي ال ريخلا نإ»
 oe Ce 5 o عمم 2 a 2 le veo om @ يا م oF < رر

keالإ ملي وأ  nash istتلبقَتْسا اهاترصاخ تالتما اذإ ىتح َتَلَكأ  
oFھه ملمع ر  oF o- ofماعد هر رم هاّومو  oر ر مقر مارس  

 هقحب VE ذخأي نمف .تلكاف تّداَعف ترتجا مث تلاب وا تطلث .سمشلا
 وره مر قور a ر ير كر مما ر a st, ove go هر رو

 رارتغالا نم ريذحتلا باب يف ملسم هاور

 اهنم طسبي امو ايندلا ةنيزب

ry 





 : ثيدحلا يوار (يردخلا ديعس ىبأ) ةمجرت أ

 يراصنألا يجرزخلا نانس نب كلام نبدعس ديعس وبأ وه-١

 .راصنألا نم on ةردخ ونبو «ةرذخو» ىلإ ةبسن «يرذخلا

ols _ ¥راغص نم  Abellأ اذإف «مهيمّلعمو «مهئاملع ن 2  

 WE هللا لوسر ةيصوب احرم : مهل لاق نيدلا يف هقفلا وبلاط

 ای هللا لوسر ةيصوب ابحرم : لاق ملعلا بلطل ثادحألا هاتأ اذإ ناكو

 انفولخ مهن «ثيدحلا مههقفنو .سلجملا يف مهل عسون نأ هللا لوسر انرمأ

 .اندعب نوثّدحملاو (اندعب نم اننوفلخي نيذلا اندالوأ : يأ)

 . (همهفت ملو موقت نأ نم ىلإ

Lailyيفتحي ناك  Ab,لوسرلا ةيصوب المع ملعلا  MEىور دقف  

 : لاق 2 هللا لوسر نأ هنع هجام نبا

 me اوُصوتْساف ْمُكوُءاَج اًذِإَف cops ٍقِرْشَمْلا لبق ْنِم ٌلاجر ْمكيتايد
 .«اريخ

 ْمُكَل Gt Sp :هباحصأل لاق هنأ BB يبنلا نع هنع يذمرتلا ىورو

 مو



 مكون اَذِإَو «نيدلا يف َنوُهَقْمَتي Nl sual ن نم مك الجر ر 3

 . ةرجشلا ةعيب دهش نم ناک ۔ ۴

 . مثال ةمول هللا يف هذخأت ال نأ ىلع ةي يبنلا عياب - ٤

opt ©يبنلا جرج صم يذلا ره (نانس نب كلام»  ueم ىدحأ موي  

 همد يمد Le ْنَم eo a és نم» ME لاقف cates يذلا مذلا دردزا

Saنانس نب كلام » . 

-o- of 2 ٤ 
° 2 

 ازاوعإ انروعا :لاق هنأ يردخلا ديعس ىبأ نع ريرج نبا جرخا - 5

 ام لّوأ ناكف تلبقأف he هلأسأف هلي ّيبنلا ينآ نأ يلهأ ينرماف .ًاديدش

ror,مگ  gee oe9 كتم هم گر هلل مترك  B92 

 هنع رخدن مل انلاس نمو « هللا هفعا فعتسا نمو « هللا هانغا ىنغتسا نم»

bigs bs 
a 2 ٤ 

 نم ًادحأ ملعأ ام ىتح انقزري هللا لاز امف : ىرخأ ةياور يف ءاجو

 .انم ًالاومأ رثك رثكأ تيب لهأ راصنألا

 نوثّدحيو «ةنيدملا يف نوتفي ةباحصلا ءاملع نم ةفئاطو وه ناك ۷

 .اوفوت نأ ىلإ «نامثع يفوت نذل نم RE لوسرلا نع

 . (هللا دبع نب رباجو «ةريره gly ‹يردخلا ديعس وبأو

Aةباحصلا نم ةعامج هنع ىورو «ثيداحألا نم ًاريثك ىور . . 

rn 



 Jal يف يفوتو «ةنس (AT) شاعو 6 dws )\¥(- ةرجهلا لبق دلو 1

 . ةيرجه (7/5) ةنس

 :دارملا ىنعملاو ةغللا ب

 .رويخ هعمجو ّرشلا Le ريخلا ١

 الو اهنوطب WY خفتنت ىتح رثكتف ةيشاملا لكأت نأ طّبَحلا :ًاطّبَح  ؟
 . يرهوجلا لاق اذكه .اهيف ام اهنع جرخي

 اطبخ boy ءابلا رسكب طبح هلعفو «ةمختلا نم نطبلا خافتنا طّبحلاف

 . طبخ وهف

 .هلعفي نأ براق يأ ءاذك لعفي نأ Sh لاقي «براقي يأ :َملُي-*

 اهبيطتست يتلا بشعلا رارحأ تبني عيبرلا نأ يرهزألا ركذ :رضخلا - ؛

 سيل وهو رضخخلا اضيأ تبنيو «كلهتو اهنوطب خفتنت ىتح اهنم رثكتف ةيشاملا
 نولعجي برعلا تيأر ام رثكأو :لاق «ةيشاملا اهنم رثكت يتلا لوقبلا رارحأ نم

 bb هنم عترت ةيشاملاو ءٌرمصي مل يذلا يِلَحلا نم رضخأ ناك ام رضخلا

 نم صاخ عون مسا : ىلَحلا) .هنع اهنوطب طّبحت الف هنم رثكتست الو ائيشف

 . (اضيأ يرهزألا ركذ امك تابنلا

rebel.لاقي ام رثكأو :ريثألا نبا لاق ءًاقيقر ًاحلس تحّلس يأ  

 .ةليفلاو رقبلاو لبالل

 شرك يذ لکو ءاهنطب نم هجرخت ام غضمت تلعج يأ :ترتجا-5

Geeنبا لاقو «رارتجالل ريعبلا هجرخي ام رسكلاب ةّرجلا : يرهوجلا لاق  

 . ةيناث هلكأيف هشرك نم ريعبلا هب ضيفي ام ةرجلا :ةّديس
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  Crileماعلا :

 :فوختو دعو

 7 نع ًاديعب ءارحصلا نطاب يف ردقلا اهامر يتلا ةريغصلا ةيرقلا نم
 ىلع ميظعلا لوسرلا لطي ءاهتاريخو ضرألا تارمثو ةراضحلاو ةورثلا

 تاريح مه رج «هدعب نم هتمأ ىلع رات ضرالا حتافم دهاشيف لبتتسمل

 مهنتفت نأ مهيلع فوختيف ءًأزعو ًارمثو الام مهيديأ نيب ضيفتو ءايندلا ةايحلا
 ناك نم اهيف سفانت امك اهيف اوسفانتيف .ناطلسو لام اهنم مهيغطيو ءاهتنيزب

 اهوبسكيو ًافارسإو ًافرت اهوقفنيو ًارثاكتو ًارخافت اهوعمجيف .ممألا نم مهلبق

 الاتتقا اهلجأ نم اولتتقيو ءاهيف قوقحلا يوذ نع اهوعنميو , مارحلاو ملظلاب
Shhًاضيرع . 

 ًابيطخ هباحصأ يف هيلع هللا تاولص فقي فواخملا هذه لك لجأ نم
 هللا هجرخيس امم هتمأ ىلع هفوخت ْعْلْبَم دكؤم مالك ةغيص ىوقأب مهيلع نلعيف

 اذه نمض ايواط «تاذلو لامو هاجو ناطلس نم ءايندلا ةايحلا ةرهز نم مهل

 ام هللاو Vo :لوقيف ءريثك ley خذاب ناطلس هيف لبقتسمب قحلا دعولا فوختلا

 .«ايندلا ةرهز نم مكل هللا جرخي ام الإ سانلا اهيأ مكيلع ىشخأ

 غلبم رهظت ةريثك تادكؤمل اهنإ .ءانثتسالاو يفنلاب رصق مث مسقو يفن

 .همامتهاو لوسرلا فوخت

 دعب اورفكي نأ هدعب نم هتمأ ىلع ىشخي ال هيلع هللا تاولص هنإ

 ملو اهنم نكمتسا بولقلا هتشاشب تطلاخ ىتم Gaull ناميإلا OY ءناميإ

 باوبأ حتف ىلع نومداق LEY مهنإف رقفلا نم مهيلع فاخي الو «رداغي
Wheهيلع هللا تاولص هنكلو ءاهبوعش يصاون ىلع نوضباقو «ضرألا . 

 ةايحلا يف ام لك ينس هلإ .ايندلا ةرهز نم مهل هللا جرخي ام مهيلع ىشخي
 لامجب نتفت ةرهزلا if امكف امكف .ةرهز ةذلو ناطلسو هاجو عاتمو لام نم ايندلا

 ايندلا ةايحلا جهابم كلذك ءءانفلاو لوبذلا ةعيرس ESI < ءاهتحئار فطلو اهرظنم
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 .ةرهزلا ظفل اهل راعتسي نأ تقحتسا كلذ لجأ نمو ءاهتاذلو اهعاتمو اهلاومأو

 هللا لوقي ثيح ميركلا نارقلا نم ةراعتسالا هذه لوسرلا سبتقا دقو

 ٠١[: :هط] ةروس يف ىلاعت

  S45 Wpهب اَنْعَتَم ام ىلإ َكِيَنيَع  ae GGTَةَرْهَز Ga tal و
.4)11( (Als ريح dS زرو هيف eget 

 يباحصلا لاؤس :

 . ؟رشلاب ريخلا يتأيأ هللا لوسر اي :لجر لاقف
 يف ماق لاكشإ Jo لوسرلا باحصأ نم لجرلا اذه هيف بلطي ماهفتسا

 هجرخيس اّمم هتمأ ىلع فوختي هيلع هللا تاولص لوسرلا نأ هليصفت .هسفن
 نكمي وأ رش هيف رمأ نم VY غلابلا هفوخت نوكي الو ءايندلا ةرهز نم مهل هللا

 .رش نع مجني نأ

 رمثو عاتمو لام نم ضرألا يف ام فلتخم َنوُمَسُي مهنأ عم :اذه

 ىتح .اهل يوغللا عضولا ةباثمب اهلعج اعويش ةيمستلا هذه تعاش دقو ءاريخ
 رطف امب ناسنإلا نإ مث ءةرم نم رثكأ ىنعملا اذهب نآرقلا يف ريخلا لمعتسا

 ابح ريخلا اذه بحي «رثاكت ةبغرو «ةايح ةرورضو «شيع ةجاح نم هيلع
dys.ع١٠٠ :تايداعلا] ةروس يف ىلاعت هللا لوقي هيفو  

 بحل il‘ )۷( ٌديِهْشَل كلذ ْىَلَع )٩( an 3455 هبرل َناَسنإلا نإ

Sl(۸) ديدشل ) 
 .لاملا بحل : يأ

 هنع مجني نأ و وأ ٌرشلل ةليسو نوكي نأ ريخلل نكمي لهف ًاريخ ناك اذإف

 لاكشإل هنإ le ؟فوختلا اذه لك هنم هتمأ ىلع لوسرلا فوختي ىتح ءّرش
 ىلإ ةماعلا هترظنو مالسإلا لوصأ نمض ًامكحم ًايفسلف الح بلطتي «قيقد

 .رشلاو ريخلا

 لمأتملا َتْمَّص تّمّصف «هباحصأ نم لجرلا لاؤس BE لوسرلا عمس
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 رظتناو ءهسفن يف تماق يتلا ةيفسلفلا لاكشإلا ةطقنب رصبتملا «هاوحف يف
 ةقيقح نم مهل مّدقيس امل ًاعيمج ةباحصلا ناهذأ ءىيهيل «هتباجإ لبق ةرتف
 . يحولا نم اهاقلتي يتلا مالسإلا لوصأ قبط ءرشلاو ريخلا ةفسلف يف ةلماش

 هلاؤس ةيفيك لئاسلا نم ي لوسرلا داعتسا تمصلا نم ةرتف دعبو

 لوسرلا باحصأ عيمج عمسيلو .ًارشابم ًاطبر لاؤسلاب ةباجإلا هل طبريل

 ءهلاكشإ es « هباوج نایب يف عرشی نأ لبق «لجرلا لاؤس ةغيص نيرضاحلا

 .ةيلاعلا ةيبرتلاو ميلعتلا بيلاسأ نم اذهو

 .(؟تلق فيك» : ةي لوسرلا لاق

 .!؟رشلاب ريخلا يتأيأ هللا لوسر اي :تلق :لجرلا لاق

 :مالسإلا يف رشلاو ريخلا ةفسلف

 ثالث اهرركي ذخأو ««ريخب VW يتأي ال ريخلا نإ» : ب لوسرلا هل لاقف
 وأ» : يراكنإلا ماهفتسالا ةقيرط ىلع لاق مث «ىرخأ ةياور يف ءاج امك تارم

 .(؟وه ريخ
 ants ءرشلاو ريخلا ىلإ ةلماشلا مالسإلا ةرظن ةباجإلا هذه نمضتتو

 امك ءةيئانث ال ةيثالث رشلاو ريخلا ةفسلف يف ةيقيقحلا ةمسقلا نأب ة ةرظنلا هذه

 . مهولا ىلإ قبسي

 اهتاذل فصوت ال رومأ Shay ءضحم رش Shay ءضحم ريخ كانهف

 نألو ءيخلا يف لمعتست نأل ةحلاص لئاسو يه امنإ ءرش اهنأب وأ ريخ اهنأب
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 ضحم رش ريخلا ىلإ رشلا ىلإ ضحم ريخ

 يف لمعتست نأل ةحلاص رومأ

 ٌرشلا يف لمعتست ت نألو ريخلا
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UOنأ نكمي الف :ضحم ريخ وه ام  ghنأ نكمي الو «ريخب الإ  
 نإف هتافص ميظعو هللا ةفرعمب كلذل لثمن نأ عيطتسنو oe الإ هنع مجني

 .ريخ الإ هنع مجني نأ نكمي ال ضحم ريخ اهتاذل ةفرعملا هذه

eaeل رش امهنم لكف «قحلا دوحجو ملظلاب هل لثمن نأ  

ul, ©, |اهتاذل فصوت ال ل يتلا رومألا  + weبسحب ب ةحلاص يهو رش وأ  

 Ch ي اوات al يف هوامعتس لح ءاهيف tnd اهيلع هدابع |

 .ةقحلا ةفسلفلا ةمق يوبنلا ميسقتلا اذه يفو

layسانلل هللا خب ام رئاسو لاملا نوكي نأ يفني لوسرلا نإف اهيلع  

 رشلا مسق نم سيل هنأ امك «ضحملا ريخلا مسق ة نم ايندلا ةايحلا ةرهز نم

 OY ءةحلاصلا لئاسولا مسق «ثلاثلا مسقلا دارفأ عم هفنصي امنإو .ضحملا

 .رشلا يف لمعتست نألو ريخلا يف لمعتست

 لاملا اهيغطي نأ نكمي زئارغو «ةريثك تاوهش سوفنلا ىف ناك املو

 ببسب كلذو رشلا ىلإ اهب يدؤيف «خماشلا ناطلسلاو «ضيرعلا هاجلاو ريثكلا
 ناك .هتبقارم نع ةلفغلاو «هيهنو هرمأ ةفلاخمو «ىلاعت هللا ةيصعم نم هبلجت ام

 .فوختلا كلذ لك ايندلا ةايحلا ةرهز نم هتمأ ىلع لوسرلا فوختي نأ ًاقح

 :رش ةليسو هلامعتساو ريخ ةليسو لاملا لامعتسال نالثم

 برض ةعئارلا مالسإلا ةمكح يف ةقيقحلا هذه لوسرلا ررق نأ دعبو

 برملا يب نم يرق احضاو الثم لئاسلا ةهبش لحم ره يذلا ثلاثلا مسقلل

 .(ملي و أ اطبخ be عيبرلا تبني ام لك oly :لاقف
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oeيلي اميف هطسبنو .يوبنلا لثملا اذه : 

 هنوُمسُت متسلأ ؟عاونألا فلتخم بشع نم عيبرلا هتبني اميف نولوقت

 ae) ةفئاط تباطتسا ةيشام نم مك [cal اورظنا ؟اريخ an يف

 تفرشأ وأ ca تكلهف ءاهؤاعمأ تلقتعاو ءاهنوطب تخفتنا ىتح ترثكتساف
 .كالهلا ىلع

 ؟هبراقي ام وأ كالهلا ًاريخ هنومست يذلا عيبرلا تبني اًّمع مجن فيكف
 .ريخب الإ تأي مل ضحم ريخ هنأ ولو

 لئاسولا مسق نم وه امنإو al ريخلا مس نم وه سي : نذإ
 تعفن اهلامعتسا نسحأ اذإو ارش تبلجو Sal اهلامعتسا ءيسأ اذإ يتلا

 .ًاريخ تبلجو
 ىلحتسا اذإف ءةيشاملل عيبرلا لثمك سانلل ايندلا ةايحلا ةرهز لثمو

 هللا لحأ ام ريغب اهعمجف اهيف هبجاو نع لفغف ءايندلا ةايحلا ةرهز ناسنإلا

 يف اهقفنأ وأ ءاهيف هللا ضرف ام دؤي ملو ,قوقحلا يوذ نع اهكسمأ وأ «نذأو
 امو .هل ريبك رش اهنع مجنو ,هئاقشو هكاله يف ًاببس تناك .هللا نذأ ام ريغ

 يتلا رشلا لبس يف اهل ناسنإلا لامعتسا وه رشلا امنإو Go اهتاذب اهنأل كلذ

 . هللا اهمرح

 يتلا ةيشاملا لثمك هلثم ىرن انسلفأ ناسنإلا اذه لاح يف انلمأت اذإ
 تتامف اهنوطب تخفتناف ءاهتلحتساو اهتباطتسا LS لوقبلا رارحأ نم ترثكتسا
 ةبغرلاو هرشلاو عمطلا حابشأ دهشن لثملا اذه ةروص dy .تداك وأ ًاطبح

 «قح ريغب لاومألا نوعمجي نيذلا كلذكو . .عنملاو عمجلا يف راثكتسالاب

 . قحتسملا نع اهنوكسميو
Ufهللا ركشي مث « هللا نذأ امك سفن بيطو لادتعاب ايندلا نم ذخأي نم  

 الو عمط الو «هرش امنود هتجاح رادقمب اهنم ذخأ امم عفتنيو همعن ىلع

 «هيف هللا ضرف ام يدؤيو «قوقحلا يوذ ىلع هنم قفني مث .مثإ الو فارسإ

Obوه ةنوعملا معنو ءريخلا ىلع هل ةنوعم نوكي لاملا . 
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 يلوتسي ال يتلا ءرضخلا UST ةيشاملا لثمك ناسنإلا اذه لثم نإو

 بشعلا رضخ نم ذخأت امنإو ءاهتقاط قوف رثكتست الف عمطلاو هرشلا اهيلع
 تلبقتساو «عترلا نع تفقوو تعنق ءالتمالا تَّسحأ اذإف اهيترصاخ ءلم

 دعب اهنطب يف تعمج امم غرفت تذخأو ‹ةيضار ةئينه اهب ءىفدتست سمشلا

 Pe فم متي مل ام اهشرك نم جرخت تذخأ مث «ًقيفر امض هتمضه نأ

 نم تلكأف تداع ةجاحلا تسحأو اهنوطب تغرف اذإ تح «همضه نسحتل

 ةعانقلا فويط حملن يناثلا لثملا اذه ةروص يفو يرل تبني ام رضخ

 يف فرصتلا نسح عم «عمجلا يف فرصتلا نسحو يعسلا يف قفرلاو

 .قافنإلا

 : ليثمتلا نم ضرغلا صالختسا

Lotبتر  Bdeيف ةدوصقملا ةجيتنلا نيلثملا نم لك ىلع  

 :لاقف cay ls داشرإلا

 هلثمف هقح ريغب الام ذخأي نمو هيف هل كرابي هقحب الام ذخأي نمف»

 .(ةمايقلا موي هيلع ًاديهش نوكيو» ةياور يفو «عبشي الو لكأي يذلا لثمك

 اميف هقفني نأو OST امكو هللا نذأ امم ناسنإلا هبلجي نأ لاملا قحو

 اذإف ءةقدصلا قحو «ةقفنلا بجاو هنم يدؤي Oly ءلحأ ام ىلعو هللا ّلحأ

 .ريخ ةليسوو «ةكربو ةنوعم هل لاملا ناك كلذ لعف

ulةنطبلا ءادب باصملا ضيرملا لثمك هلثمف هقح ريغب لاملا ذخأ نإ  

 ًاديهش هعمج يذلا هلام نوكيو .كلاه ةلاحم ال al .عبشي الو لكأي يل

 هيف هللا ةيصعم ىلعو .هعنم ley «هعمج ىلع بقاعيف Dial موي هيلع

 .رش ةليسو هل نوكي كلذبو

 يه رشلاو ريخلاب ايندلا ةايحلا هذه ىف ةالتبملا ةرحلا ناسنإلا ةدارإو

 1 1 . كلذ لك نع ةلوؤسملا
 د د &
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 :ثيدحلا نم دافتسي امم <

 امل ءايندلا ةايحلا عتم رئاسو لاومألا يف عمطلا ةدايز نم ريذحتلا ١

 .ةمألا داسفو درفلا كاله ىلإ ةيدؤملا ةنتفلا نم اهيف

 ةقلعتملا تالكشملا ضعب نع هتبطخ يف وهو بيطخلا لاؤس زاوج - ؟

 هيلع ركني ملو لئاسلا رقأ ثيدحلا يف BE لوسرلا نأل ,ةبطخلا عوضوم يف

 . هتباجإب متهاو

 ءةباجإلا يف هتمكحو ably هيلع هللا تاولص لوسرلا ردص ةعس - ۳

 . هللا ىلإ ةوعدلا ليبس كلسن فيك فرعن ىتح .داشرإو انل ميلعت كلذ ىفو

 نيب لصفلا لاط ىتم لئاسلا لاؤس ةداعتسا يوبنلا بدألا نم - ٤

 ىلإ اوهبتنيو لاؤسلا ةروص عيمجلا بعوتسيل كلذو .ةعامج نم ًادحاو

Clاثيدح نوبرملا اهيلإ لصو يتلا ةيبرتلا لوصأ نم اذهو . 

 ىلإ قئاقحلا بيرقتل ةسوسحملا لاثمألا برص يوبنلا بدألا نم ه

 .اهدعاوقو ةثيدحلا ةيبرتلا لوصأ نم ًاضيأ اذهو نيخّلبملا
 : ةيثالث ةمسقلا نأ ىلع ةينبملا ةيمالسإلا ةفسلفلا نايب - 5

 .ريخ -أ

 . رسو د د ب

 .رشلا يف وأ ريخلا يف لمعتست نأل حلصت لئاسوو - ج



 بارعإلاو ةغالبلا

Yaiنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  

 «ةددعتم ةيغالب ًاهوجو ثيدحلا اذه نم جرختسن نأ لمأتلاب عيطتسن

 : يلي ام اهنم

 :(..ام لإ سانلا اهيأ مكيلع ىشخأ ام هللاو الد- ١

 ةرهز نم مهل هللا هجرخيس امم نيملسملا ىلع لوسرلا ةيشخ ديكأت هيف

 .ةثالث تادكؤمب ايندلا

 .(ام)و (ال) يفنلا ريركتب - أ

 7 . (هللاو) مسقلاب - ب

 .(. .ام الإ سانلا اهيأ مكيلع ىشخأ ام) رصحلا ةغيصب  ج

 يف لوسرلا هنم فوختي يذلا عوضوملاب ًامامتها تادكؤملا هذه JS دروأ دقو

 رمألا .سفنألا ىلع ناطلس تاذ ايندلا ةايحلا ةنيز نألو .هتمأ ىلع لبقتسملا

 يف نوبطاخملا JG كلذلو .قحلا نع اهيمعتف اهب نتتفت اهلعجي يذلا

 .مهل تادكؤملا هذه لك داريإ ةغالبلا نم ناكف «نيركنملا ةلزنم اهعوضوم

 : «ايندلا ةرهز نمد-"*

 عاونأ فلتخمل ةرهزلا ظفل ريعتسا ذإ ةيلصأ ةراعتسا لامعتسالا اذه يف
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 ةعرسو ,ةبالخلا رهاظملا عماجب ةرهزلاب لاومألا هيبشت اهيف لصألاو «لاملا

 .لاوزلاو ءانفلا

 ريوصت قيرط نع «اهبابسأب قلعتلاو اهب عولولا ةدايز فيفخت ضرغلاو
 الوبذ هعرسأو ءارمع عيبرلا تبني ام رصقأ يه يتلا ةرهزلا ةروصب اهتقيقح

 . َءانفو

 فذحف ءايندلا ةايحلا ةرهز نم لصألا ذإ فذحلاب زاجم ًاضيأ هيفو
 اذه عاش دقو ,زاجيإلل ًابلط هماقم ةفصلا تميقأو «هب ملعلل فوصوملا

 هذه ىلع ظفللا ردابتب day يذلا مّلَملا ةباثمب ايندلا ظفل راص ىتح فدحلا
 ape اهنزوو ىندأ ثنؤم ايندلا لصأو ‹ ىلوألا ةايحلا

 :«ريخب الإ يتأي ال ريخلا نإ» - ۳

 ثالث تادكؤمب ديكأتلا هيف

 .ةيلعفلا ةلمجلاب رابخإلا نع اهب رابخإلل لدغ ذإ ءةيمسالا ةلمجلا - أ

 . ديكأتلا فورح نم يهو ءنإ- ب

 . ءانثتسالاو ىفنلاب رصحلا <

 :(؟وه ريخ وأ» - ٤

 ‹مهفلا بلطل لمعتسي نأ ماهفتسالا يف لصألاو «يراكنإ ماهفتسا هيف

 ةراعتسالا هقيرطو ءزاجملا بورض نم برض راكنإلاو يفنلا يف هلامعتساو

 ىلع راكنإلاو يفنلا ةروص فيفخت هنم ضرغلاو .فرحلا يف اهنايرجل ةيعبتلا

 انه هتنيرقو «ةحيرصلا يفنلا ةغيص يف ال ماهفتسالا ةغيص يف هلعجب عماسلا
 لأسي يتلا ةقيقحلا لهجي نأ هنأش نم سيل BE لوسرلا وهو مهفتسملا نأ
 عقاولا يف سيل هنأ نيبت ضحم ريخ هتاذ يف لاملا نأ ملعي ال ناك املف ءاهنع

 لاملا نأ وهو ء«قحلا ىلإ بطاخملا داشرإل ماهفتسالا قاس هنأو .ًاضحم ًاريخ

 .رشلا يف وأ ريخلا يف لمعتست oF حلصت ةليسو
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 ىلإ Bee بيرقتل نيسح نيلثم ثيدحلا BE لوسرلا برض دقو :
 .ًاضحم ًاريخ هتاذب لاملا نوكي ن نأ هل يفن نأ دعب هل اهديكأتو لئاسلا مهف

 فرست يتلا ةبادلاب هقح ريغب لاملا ذخا هيبشت :لوألا لثملا ةصالخو

 بقترملا هكاله ةروص حيضوتل ءاهنطب يف ام كسمتو لوقبلا رارحأ لكأ يف

 .اهلكأ يف تفرسأ اذإ ةمختلاب ةبادلا كالهك

 فرست ال يتلا رضخلا ةلكآب هقحب لاملا ذخآ هيبشت : ىناثلا لثملا ةصالخو

 هب ةناعتسالاو ءهنم هتمالس ةروص OLS ءاهنطب ىف ام كسمت الو ءاهلكأ ىف

 تلكأ امب اهتناعتساو رضخلا |US ةمالسك «ريخلا ىلع

 :«ثيدحلا رخآ ىلإ . .هقحب VL ذخأي نمف» 5

 يف بيترتلا نأ كلذو «بيترتلا هجو ريغ ىلع رشن عيدبلا نم هيف
 ‹يظفللا بيترتلا يف رضخلا ةلكا ىلع ةفرسملا ةبادلا ميدقتب ءاج نيلثملا

 يتلا ةجيتنلا يفو .هقحب هذخا ىلع هقح ريغب لاملا ذخا ميدقت نمضتي اذهو

 نم ضرغلاو «هقح ريغب هذخا ىلع هقحب لاملا ذخآ مَّدق نيلثملا ىلع اهبتر

 :كلذ

 .نيفرسملا ةبقاع ءوس نم ريذحتلاب ءدبلا وهف لوألا بيترتلا يف امأ
 .هقحب لاملا يذخا لضف نايب وهف ريخألا بيترتلا يف هسكع يف امأو

 ىضتقمل امهنم لك ةقباطمل ةغالبلا يف ةيزم امهنم بيترت لكل ناكف

 .هيف لاحلا

¥ ¥ 3F 

 بارعإلا نم :ًايناث ا

 : مكيلع ىشخأ ام هللاو ال- ١

 واوب رورجم ةلالجلا ظفلو مسقلا واو واولا (هللاو) يفن فرح (ال)
 وأ « هللاو مسقأ «هريذقت فوذحم مسق لعفب قلعتم رورجملاو .مسقلا
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 أدتبمل فوذحم ye قلعتم وأ Lots وأ ًامدقتم هريدقت ىلع مسقأ هللاو

 نم اهل لحم ال ةضرتعم هذه مسقلا ةلمجو ‹«يمسق هريدقت فوذحم

Ley 

 .(ال) ل دكؤم يفن فرح )4(

 يفنملا هرسفي فوذحم يفنم ىلع لخاد يفن فرح (Y) رابتعا نكميو

 ةيضارتعا مسقلا ةلمجو ءاهل ةدكؤم (ىشخأ (Le ةلمج نوكتو .مسقلا دعب

 .دكؤملاو دكؤملا نيب

 .تلق لوق لاح ةّيأ ئلع :ريدقتلاو ءلاحلا ىلع بصن

 د د6 +
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 : هيلي هللا ُلوُسَر لاق : لاق Se هللا Be َةرْيَرُه يبأ ْنَع

 يليبَس يف hte لإ جريل < tthe BEF ْنَمِل هللا نمضت»

 ىلإ عجزا وا E55) UST نأ cts يلع وهف ,(Le اقيدصَتَو يب ًاناميإَو

ohيذلا  CFُهنم  WEرجأ ْنِم م لا ام  ablدمحم سفن يذلاو  

 هنو ملك مو HS ةمايَقْلا oy ءاَج الإ هللا ليس يف IK ملك ْنِم ام هدب

 ىَلَع gh نأ لو هديب ٍدمَحُم سفن silly كسم es مد نوَ
plsام  Shفالخ  doهللا ليبَس يف وُرْعَت  Soy dalآل  Lol 

 tis A نأ ale SB ac Olas الو مهل ةَعَس

damesَتْددَوَل ه هديب  de bi Jlهللا  gals stرفا  sel a ٤ 

gab 

 ملسم هاور
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 :ثيدحلا يوار (ةريره يبا) ةمجرت أ

 بلغ يذلا مسالا تناك ىتح «ةريره وبأ» اهب رهتش دا يتلا هتينك - ١

 ناك ةريغص ةيرب ةرهب هعلو ىأر امنيح «ريغص وهو هدلاو اهب ols دقو . هيلع

 . منغلا ىعري وهو اهبعاديو اهلمحي

 . كو هللا لوسر اهب هيداني ناكو

 هيف ليق ام حصأو «ةريثك هوجو ىلع همسا يف فلتخا - ؟

Le)يناميلا يسودلا رخص نب هللادبع -وأ - نمحرلا » . 

 HE لوسرلا هاّمس ملسأ اًملف «سمش Ley ملسي نأ لبق همسا ناكو

 . «نمحرلا دبع»

 ةثالث مانصأ سوڏل ناكو (CIM نم ةعرفتملا «سود» ةليبق نم وهو

 (نْيفكلا وذ» مث .لضفملا اهمنص als وذ» : يهو ءاهمظعتو اهدبعت

 . هموق مانصأب لفحي نكي مل ةريره ابأ نكل «ئرّشلا وذ»و

 ةكم مدق دق ءاهرعاشو (« 3( ديس (ورمع نب diay ناكو -

theeسود» هموق ىلإ داعو «ملسأو « هب نماف لک ًادّمحم هللا لوسر يقلف » 

 yh مث «هتحوزو cogil الإ iii هعم ملسی ملف «ديدجلا نيدلا اذهب رشبي

 :ليق . ًامالسإ (ٍِسْؤَد» هموق عبار «ةريره وبأ» ناكف «رخص نب سمش دبع ةريره

 يکملا دهعلا رخاوأ عم كلذ ناكو ع ةنس نيرشعو ادل ذئموي هرمع ناكو

 ها



 5B لوسرلا ىلإ لحري مل همالسإ دعب هتليبق يف ةريره وبأ by . ءب لوسرلل
 .ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا ىتح هيلإ ةرجهلا ىلإ هفهلتو هقوش عم

 ةنيدملا ىلإ نيبِسْوَدلا هموق نم ملسأ نمم ريثك عم رجاه مث 5

 هتعيابمل ةنيدملا يف RE هللا لوسر ىلع مدقو . pe نب ٌلْيَمطلا» مهدوقي

 لوسرلا ناكو «ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا يف «هموق يملسم عم مالسإلا ىلع

 مزعلا «يسودلا» دفولا دنع ٌحصف «نيملسملا شيج هعمو ربيخ ةوزغ يف ذئنيح

 هيلإ اولصو امنيحو «هيلإ اوراسف «ربيخ ىلإ BE هللا لوسرب اوقحلي نأ ىلع

 .ربيخ Oper نم نصح pl راصح يف ناك

 لو (ةريره وبأ» ناكو «مالسإلا ىلع BB هللا لوسر .نويسودلا عيابف

 . نيعيابملا

 ؟تنأ نم : لي لوسرلا هل لاقف
 .ةريره وبأ esd رخص Jy سمش دبع انأ :لاق

 . يسوّدلا رخص نب نمحرلا دبع ةريره وبأ تنأ :هل لاقف

 .رخص نب نمحرلا دبع انأ .معن :ةريره وبأ لاقف

 هل ةمزالم هباحصأ رثكأ ناكف لي هللا لوسر «ةريره ph بحص  ه

 ثيح رودي هدي عم هدي تناك ىتح ءهليل نم ًاءزجو هراهن ةّماع همزالي ناك ّذِ

 نع لوسرلا لأسي نأ ىلع ًائيرج ناكو . هنطب هنطب عبش ىلع همزالي ناك دقو «راد

 .هريغ اهنع allen ال ءايشأ

 لأسف .اهب راب ناكو ءملست ملف هيلع ةريره يبأ el ٌتَضصْعتْسا  ه

 . «ةريره يبأ د دهها glnB هللا لوسر لاقف ءاهل وعدي نأ اب هللا لوسر

 ًادّمحم َّنأو هللا ‘| (J ال نأ :تدهشو «تملسأ دق اهدجوف aif ىلإ داعف

 . هللا لوسر

 ىلإ As eo نأ هللا عدا هللا لوسر اي : (ةريره yh لاقو - 5

 انيلإ مهببحُيو «نينمؤملا هدابع

o 



 كدابع ىلإ aly اذه Sige LS wh BE هللا لوسر لاقف

 .«نينمؤملا مهيلإ C5 «نينمؤملا
 .امهيف هلوسر ءاعد هللا باجتساف

Vvةلأسملا ريثك ناك كلذلو «ملعلا ىلع ًاصيرخ («ةريره وبأ» ناك _  

 .هنع لوسرلا لاس Y Sal هلاب ىلع رطخي ال ةا هللا لوسرل

 A ely :لاقف RE لوسرلا يدي نيب هّير «ةريره وبأ» اعد- ۸
 .هل لوسرلا نم ًءاعد ناكف ١ calles ىلع لوسرلا aa rae Ube كاسا

 امف امف ls (ye ded (as aS» ىثحف ٠ ,هتطسف (كءادر طسبا» : لاق

 . هب ينثدح ائيش تيسن

 ضعب يف ةلّلَظُم ةيحان يهو لي لوسرلا دجسم يف َةّفّصلا ّنكَس -9

 يوأيو «مالسإلا فايضأ اهيف تيبيو اهنكسي ناك «لوسرلا دجسم بناوج

 يف ةفصلا لصأو «هنکسی هل لزنم ال نمو ‹ مهنيكاسمو «نيملسملا ءارقف اهيلإ

 . ةّلظلا يه ةغُللا

 حتف)و (هتؤم)و (عاقرلا تاذ) دهشو RB لوسرلا عم رمتعا ٠
 . هعادو 4 ةحح يف يبنلا ees ركب يبأ عم ّجحو ,Sa (ًانينح)و (ةكم

 «نيرحبلا ىلإ ةي لوسرلا هلسرأ ء«ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا رخاوأ يف-١1

 مهكلم ناكو «مالسإلا ىلإ نيرحبلا لهأ ةوعدل ‹ يمرضحلا نب ءالعلا عم

 .(ىواس نب رذنملا»

 ينكلو cal لوسر اي كفارف يلع رعي هْنِإ :لوسرلل «ةريره وبأ» لاقف
 3 1 چ

 . (هعئادو عيضت ال يذلا هللا كعدوتسأ» :هعادو دنع لوسرلا هل لاقو

 . هموق نم ريثكلا همالساب ملسأو (یواس نب رذنملا) ملسأو

oy 



 «نيرحبلا. ىلع ,Ut (صاعلا نب ديعس نب نابأ) UE هللا لوسر ثعبو

 .ةنيدملا ىلإ ةريره يبأو يمرضحلا نب ءالعلا ةدوعب لوسرلا رم

 لعب .مهيلع ًافيرع ةّفصلا لهأ عم cls ثيح ىلإ (ةريره وبأ) داعو

 .ةرجهلل عساتلا ماعلا نم رهشأ ةتس وحن

 . هللا نيدب مههقفيو سانلا ملعيل ١ يمرضحلا

 je مث «نيرحبلا ىلع هتفالخ يف (باطخلا نب رمع) هالو م۴

 داع رفاس امل ءلضفملا هتماقإ | jae ةنيدملا ذختاو «رذتعاف هيلويل هاعد مث

 . اهيلإ

fvىلع ثيدحلا لهأ عمج  alةباحصلا رثكأ  ueهللا لوسر نع  

 .ثيدح ory ىلع ديزي ام هنع يور . مهظفحأو

 ثيدحب Bio نأ هنم بّلطو «(مكحلا oy , ناورم) هيلإ لسرأ 6

 ام بتكيل ريرسلا فلخ هبتاك سلجأ دف ناكر cle لعجف HE هللا لوسر

 نأ als رمأو «هلأسف هيلإ لسرأ لوحلا س أر يف ناک 2 = « هب ثّدحي

 يضر «ةنس (VA) هرمع ناكو «ةرجهلل )04( وأ (OV) ةنس يفوت -
 . هنع هللا

 :دارملا ىنعملاو ةغللا - ب

 لفاكك «نيمضو نماض نالف :لاقي هللا لّفكت يأ : هللا نمضت» - ١

 .هب لفك يأ ًانامض هب نمضو ء ءيشلا ¿ نمضو «ليفكو

 ليبس يف ًالتاقم ادهاجم جرخ نمل يأ : (هليبس يف جرخ نمل» - ؟
calهيهاونو هللا رماوأ اهيف عبتي يتلا قيرطلا يه :لاتقلا يف هللا ليبسو » 

of 



 ىلإ اهيف كلاسلا لصوت يتلاو «ضرألا يف هللا ةملك ءالعإ ىلإ يدؤت ىتلاو

 . ليزجلا هباوثو هللا ناوضر
 عسولا يف ام غارفتسا يف ةغلابملاو Agel ةياغ لذب وه :داهجلاو

 دهاجي daly ردصم وهو «ةضراعم ىرخأ ةوق ةيأ وأ ودعلا ةمواقم يف ةقاطلاو

 اذإ ودعلا تدهاج لوقت «ةكراشملا ىلع jas لعاف ةغيصو ًاداهجو ةدهاجم

 . هتلتاق

Yaya Yerًاناميإو .ىليبس ىف ًاداهج  ogىلسرب ًاقيدصتو »: 
 «يليبس يف داهجلا ey 9 لاتقلا ىلإ جورخلا يعاد هجرخي ال يأ

 . يلسرب قيدصتلاو «يب ناميإلاو

 يسدق ثيدح (ةمينغ وأ) هلوق ىلإ (هجرخي ال) :هلوق نم مالكلا اذهو

 مالكو لوسرلا مالك نيب ام لصفي هلبق مالك ريدقت ىلع وهو .هللا ىلإ بوسنم
 التاقم جرخ نم : لجو رع لاق :هريدقتو ءلوقلا يف ًازاجيإ فذح دقو .هللا

 اذه مهف دقو «كلذ وحن وأ «يليبس يف ًاداهج الإ جورخلا يعاد هجرخي ال

 جرخ نم :هنامض يف لاق يأ «هليبس يف جرخ نمل هللا yea 16 هلوق نم

 . يسدقلا ثيدحلا يف هللا لوق نم لوسرلا هدروأ ام رخآ ىلإ هجرخي ال ًالتاقم

 : (ةنجلا هلخدأ نأ ٌنماض Je وهف» - ٤

 .هرخآ ىلإ . .ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع نامض وذ وهف يأ

 «هيوبيسو ليلخلا بهذم اذهو :يرهزألا لاق :برعلا ol يف لاق

 توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هتيب نم جرخي نمو» : ىلاعت هلوقل

 . ىهتنا هللا ىلع هرجأ عقو دقف

 نامض بحاص دهاجملا نوك نم ثيدحلا يف ام هبشي ةيالا يف ام يأ

 . هللا ىلع هرجأ عقو يذلا رجاهملاك وهف هللا ىلع

 «لوعفملا مسا ىنعمب لعافلا مسا دروأ دقو .نومضم ىنعمب نماض وأ

 . هللا ىلع هنامضو .نومضم وهف يأ
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 هسفنل هنمض امو «هللا دعو بسح ققحم ءيشب هسفنل نماض وهف وأ
 دعولا OY بولسألا اذه لثم ىلع مالكلا داريإ ءاج دقو .هقيقحت هللا ىلعف

 ةيضقلا تجاتحا نإف « یلاعت هللا لبق نم ناك دق ميظعلا ءازجلا اذهب قحلا

 قثاولا هللاب نمؤملا سفن VY نمؤملل هللا نود نم نماض دجوي ل هنإف نماض ىلإ
 ذب الف كلذل «ءافولا ىلع هتااب رداق ريغ وهف كلذ هسفنل نمض اذإ هنكلو «هدعوب

 وهف «هب دوعوملا ءازجلا كلذ هل هللا ققحي نأ هسفنل هللا ىلع ًانماض نوكي نأ

 اذهو ءرجألا اذهب هللا نع هسفنل نمضي نأب نمؤملل يهلإلا ضيوفتلا نم عون

 < نم هقحتسي ام ريبعتلا يطعي ديدس gh يف هنكلو ادج قيقد ىنعملا

 .ةعورو ومسو

 اذإ نالف ىلع مهرد ةئم ينضرقأ :لوقت نأب هيبش هللا ىلع نامضلاو

 .هتمذ ىلع ضرتقت ob كضوف دق هينْعَت نم ناك

 lS lS نم امد  ه

 يف ةحارجلا ماللا نوكسو فاكلا حتفب مّلكلاو «حّرجُي CH نم ام يأ
 . مسجلا

Gets Sy 1نيملسملا ىلع » : 

 يلع قش : لوقت ةدش هنم مهبيصتو مهيلع لقثي يأ ‹نيشلا مضب

 bad هنم كتباصأو كيلع لقث اذإ den bas gus‘ رمال

Vةيرس فالخ تدعق امد ): 

 .اهعم ًايزاغ جرخأ نأ نود ةيرس de تدعق ام يأ

 ةئامعبرأ اهاصقأ زواجتي ال شيجلا نم ةاقتنم ةراتخم ةعامج : ةّيرسلاو

 اهب ملعي الثل ةيفخ يف اليل يرست اهنأل كلذب تيمس ايارَّسلا اهعمجو «لتاقم
 FH نوقتني ركسعلا نم Lhe ةداعلا يف نونوكي اهدارفأ oF وأ ءودعلا

 . سيفنلا فيرشلا وهو GON نم ًاذخأ
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 اهيف نوكي ال يتلا ةازغلا يه ةيوبنلا ةريسلا ءاملع حالطصا يف ةيرسلاو

 .ةوزغ ىمستف اهيف نوكي يتلا ul RE لوسرلا

 : (مهلمحأف ةعس دجأ الد - م

 نم نكمتأف «ليخ وأ حالس نم لاتقلل ةيفاك َةَّدَع مهل دجأ ال يأ

 .ودعلا لاتق ىلإ جورخلا ىلع مهلك مهلمح

 د #6

 نوكي هيف ءهللا ليبس يف داهجلا وه امنإ مالسإلا يف مانسلا ةورذ نإ

 ودعو هللا ودع باهرإو «نيدحوملا ةرعو ‹ نيدتعملا درو «نيدلا رشن

 الإ هل دادعإلا اوكرت امو ARE لإ هللا ليبس يف داهجلا موق كرت امو

 لإ ةرخآلا نع ايندلا ةايحلا يف اوبغرو ٍضرألا ىلإ اودلخأ امو ءاوفعضو اوناه

 هطورشب اولخأ امو me‘ مهودع اونكمو < «مهسفنأ اورسخو 6 مهایند اوعيض

 عاتمب اوعمطو مهتوق ىلع اودمتعاو مهسفنأب اورتغا امو ءاورثک نإو اوبلغ الإ 5

 .اولذخ الإ ايندلا ةايحلا

 :لوقت «ةضراعم ىرخأ ةوق ةمواقم يف دهجلا ةياغ لذب وه داهجلاو

 ةوقلا هذهو «كتقاط ale تغلبو thaws» لك تلذيف هتلتاق اذإ ودعلا تدهاج

 .اهنع ةجراخ نوكت دقو ناسنإلا سفن لخاد نم نوكت دق ةضراعملا

 . سفنلا داهج :ناسنإلا سفن يف ةلخادلا ةضراعملا ةوقلا داهج مسنلو

 .ودعلا داهج :هسفن نع ةجراخلا ةضراعملا ةوقلا داهج مسنلو

 داهج متي الو «بتارمو لاكشأ ودعلا داهجو سفنلا داهج نم لكلو
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 لئاسوب ةحناجلا اهقالخأو ةحماجلا اهتاوهش ةمواقمبو «ةقحلا ةفرعملاو ملعلاب

 . موقألا كولسلاو ىلضقلا ةيبرتلا

 : ةلثمألا

 ءاطعلا Ob داقتعالاو « هللا ةمسق نع ىضرلاب اهيف دسحلا ةمواقمكو - ۲

 لک ,ol «ردقیو هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسي يذلا وه هنأو « هديب عنملاو

 ًاريخ امهنم لك نوكي دقو ءاهملعي ةمكحل نوكي نأ دب ال هعنمو هئاطع نم

 .هناوضرو هللا ةعاط هقفار یتم ناسنالل

 نم هللا دنع امب سفنلا عامطإو ءربصلاب BAL تاوهشلا ةمواقمكو - ۳

 . مرح lee ٌفكلاو هللا لحأ امب اهتيذغتو «رجأ

 امين يتلا بيغرتلاو عانقإلا لئاسوب اهيف in نبجلا ةمواقمكو - ٤

 امب ءاجرلاو لمألا باوبأ اهمامأ حتفتو «ةموتحم قازرألاو لاجالا نأب

 ةراثتسابو 6 hoe باوثو ميظع رجأ نم هليبس يف مهلاومأو مهحاورأ يلذابل

 ةفطاعلا ةنوحشم هللا ةاضرم ىلإ سفنلا عفدنت ىتح بلقلا يف ناميإلا ¿ نماوك

 .اذكهو .مالسإلا رونب ليبسلا ةيدهمو .ناميإلا ةوقب

 داهجلا سفنلا داهج نومسي نيملسملا نم لوألا ردصلا ناك دقو

 داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجر :اولاق ةوزغ نم اولفق اذإف ءربكألا

 .ربكألا

 :ودعلا داهج

 يتلا ةفلتخملا ةوعدلا لئاسوب أدبت ع یتش لئاسو هلف ذة ودعلا داهج امأ
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 لاتقلاب يهتنت ىتح .دشألاف ديدشلا ىلإف .فيفخلا ىلإ فخألا نم جردتت

 .ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل

 ىلإ هتاقيبطتو قحلا ةركف لصوي نأ نكمي ام لك يه ةوعدلا لئاسوو

 : يلي ام اهنمف .مهلامعأو مهسوفنو نيضراعملا لوقع

 :نوكتو .ةميكحلا ةوعدلا-١

 هب ماق يذلا ةوعدلا داهجب كلذ يف دهاجملا يدتقيو :ناسللاب أ

 .ناسحإب مهيعبأتو «هتباحص نم ةزاتمملا ةبخنلاو هيلع هللا تاولص لوسرلا

 عانقإلاو «صاخلا ثيدحلاب عانقإلا ناسللاب ةميكحلا ةوعدلا نمضتتو

 ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو «نسحأ ىه ىتلاب ةلداجملاو .ةماعلا ةباطخلاب

 ١١[: :لحنلا ةروس] يف

 يه Ab ْمُهلِداَجَو ES ةَطِعْوَمْلاَو use GS ليبس ىلإ ذا»
Gael175(4) . 

 ريثأتلا لئاسو ةنسحلا ةظعوملا نم دارملا نوكي نأو «ةيناهربلا ةيقطنملا

 .بيهرتلاو بيغرتلاب يباطخلا

 رئاسو تالاقملاو تافلؤملاب كلذ نوكيو :ًارعشو LS ةباتكلاب - ب

 ,يركفلا عانقإلا قيرط نم سوفنلا ىلإ لخدت يتلا ءةبوتكملا رشنلا لئاسو

 . ينادجولا ريثأتلاو

 ةنسح ةودق هسفن نم ناسنإلا لعجي Ob نوكتو :ةنسحلا ةوسألاب  ؟

 .ًاقلخو heey ًالوقو ًاداقتعا «نورخألا اهب يدتقي ةببحم

 ىلوألا لحارملا ذنم ةليسولا هذهب ءدبلا نوكيو : ميلعتلاو ةيبرتلاب - ۳

 عم ىقبأو ءًأريثأت رثكأو .سفنلا قامعأ ىلإ ذفنأ نوكت dee WY ءةلوفطلل

 .نمزلا
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 :ىدهلاو ريخلا ىلع بولقلا فيلأتل ايندلا ةايحلا ضرع لذبب- ٤

 ةيونعملاو ةيداملا تالصلاو تانوعملا عاونأو هاجلاو لاملا لذبب كلذ نوكيو

 نم لذبي هيلع هللا تاولص لوسرلا ناك ام رثكأ امو .تاءاطعلاو تادعاسملاو

 هللا لاق «هيف ًاليصأ ًاقلخ ءاطعلا بح نوك ىلإ ةفاضإ بولقلا فيلأتل كلذ
 5 ا ةروس] يف ىلاعت

 مث ةيونعملا ناطلسلا ةوق ريخستب كلذ نوكيو :ناطلسلا ةوقب 0

 ًادج ةريثك ةيقيبطت هوجو هلو ce مهمازلإو «ريخلا ىلإ سانلا ةيادهل ةيداملا

 ,لاجرو حالسو لام نم ودعلا ةوق ىلع وبرت يتلا ةوقلا دادعإب 5

 :[4 :لافنألا ةروس] يف ىلاعت لاق كلذ ريغو ‹تاربخو

ple هب َنوبهَرَت A bu, نمو ٍةوُق نم peak ام og Lely 

(VP) . . . ْمُكَوُدَعَو ۾ هللا 

 مل اذإ رمألا رخآ يف ةليسولا هذه نوكتو : هللا ةملك ءالعإل لاتقلاب ١-

 ةبسنلاب رطخلا تحت نوملسملا حبص أو « هنود نم ىرخألا لئاسولا لك دج

 paste ىلإ

 دوجلا يعدتسي لاتقلا نإف لاتقلا ليبس كولس ىلإ ةرورضلا تأجلأ ذإو

 ليبس يف لتاقملل ناكو هللا ليبس يف ةداهشلا ظح هل ناك كلذ لجأ نمو

 . هدنع رجأ نم فصوي ال ام لاني نأو «ةنجلا هللا هّلخدُي نأ يهلإلا نامضلا نم هللا

 هللا ليبس يف هداهج نوكي نأ وه وهو | نم دب ال ًيساسأ انكر هل نكلو



 يف جرخ نمل وه امنإ لتاقملل هللا هنمض يذلا نامضلا نأل كلذو

 : يلي ام هجرخي امنإو «يويند عفاد يأ هجرخي ال هليبس

 ناميإلا ثعاب وهو الأ .جورخلا ىلإ هكرحي هسفن يف ىمسأ ثعاب أ

 ءهنم ةيسدقلا تارقفلا يف ثيدحلا هيلإ راشأ ام وهو هلسرب قيدصتلاو هللاب

 .«يلسرب ًاقيدصتو يب ًاناميإ» :هلوق يف كلذو

 كرتعم ىلإ هسفنب فذقي ذإ ايندلا يف هقيقحت ىلإ ىعسي بلطمو ب
 ,هتملك ءالعإو هللا نيد رشن وهو الأ : ُلَتقُي وأ IES هتعاطو هللا نذإب توملا
 ينيد رشن ليبس يف يأ «يليبس يف ًاداهج Ip“ :هلوق ثيدحلا نم هيلع لديو

 نأ هنع هللا يضر ئسوم يبأ ثيدح يف هب حيرصتلا ءاج امك «يتملك ءالع

 لتاقي لجرلاو AU لتاقي لجرلا هللا لوسر اي :هل ليقف لئس a يبنلا
Sitلتاقيو ةيمح لتاقيو ةعاجش لتاقي لجرلاو «هناكم ىرُيل لتاقي لجرلاو  

 هللا ةملك نوكتل لتاق نم» BB هللا لوسر لاقف ؟هللا ليبس يف نمف .ًابضغ

 . «هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه

 هتنج غولبو «هناوضر لين يهو ال itera ةياغو - ج

 نم اهيلع لديو «هليبس يف نيلتاقملا نيدهاجملل رج أ ميظع نم هللا Jel امو

 امو «يناوضر غولب ليبس يف يأ «يليبس يف ًاداهج لاد : هلوق فب ثيدحلا

 . يتعاط يف مهسفنأ يلذابل رجأ نم تددعأ

 :لاتقلا ءانثأ اهرفاوت بجي يتلا طورشلا

 ديدحت dad «هللا ليبس ىف لاتقلا ءانثأ اهرفاوت نم دب ال طورش كانهو

 «نيدلا رشن ءاغتبا «هترشابم ىلع ميمصتلاو «هل ةّدعلا دادعإو «لاتقلا نم ةياغلا

 جهنملاب اوديقتي نأ هللا ليبس يف نيلتاقملا ىلع بجي «نيدتعملا ناودعل اعفدو

omيف هلل هعرش يذلا  nore welاهب هللا رمأ يتلا طورشلا عيمج  

 :لاتقلا ىف ةينارقلا !OLY نم اسابتقا ىلي اميف
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 ليلدلا طرشلا

 ةياغلا ةدحو - ١

 نيلتاقملا فص ةدحو  ؟

ole VI. ۳قيقحت ىف هللا ىلع  

 سفنلاب رارتغالا مدعو . رصنلا

HCأوُدِهَجَواَلاَكْيَواَفاَمِخأ ْرِفَنأ <  

ECA tg Reel 
 و 7

SYS1£( ةبوتلا 4 توملعترت 60 ( 

ae ae > 

 :ةيآلاو  OS ALS 9ةو

ovr” 6م gt a “7 

 نوكحُرَو  Sealملڪ  bahاهنا

 اا رب رت ane أتي

  EASEلافنألا )٠١(

PEEKS Ea جعا er د اح er ةيآلاو 

01 EGS eae 2 is ل 

  Niا

(Yo) ةبوتلا 
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 ليلدلا طرشلا

 .لاتقلا يف سأبلا ةدش - ؛

 ةرباصملاو تابثلا -

 رابدألا ةيلوت مدع - ٦

 هللا ركذ نم راثكإلا -

 ةعاطلا - ۸

 رمألا يف ع زانتلا مدع - 4

pactر رح وا  

reو يفلح نم  

(OV) لافنألا 

ZAGا 0  

 اد Cate تلا Lele » :ةيآلا vas (ه

 انك هلا Et كي مآ
 )0£( لافنألا 4 5-2-6

 وشق Gon Colt Gilg ل :ةيآلاو

llنکو ابتلاه 5ناةتئا ودك  
 ارت وأ لاتقل اهرم ر دمو os a ہک .A جے 4

 لافنألا (10 -١5(

ar re ow be GF a ee 

Wea ss ail LTS ف :ةيآلا(4و ۸ 
7 3 he و و zr 2 مسو a 2 اساس 2 24 

aisا نإ اوريصأو ˆ ير بهذتو |  



 ليلدلا طرشلا

 : نيملسملا شيج يف ةيلاعلا ةيونعملا حورلا

 اودّدحو ءلاتقلا ىلع ثعابلا اذه مهسفنأ يف نولتاقملا سّملت ئتمو

 يف اورضحتساو هللا ةملك ءالعإل مهداهج نورشايي ذإ د لمعلا ليبس مهسفنأل

 لاتقلا طورشب اوماقو «هباوثو هللا ناوضر لين مهداهج نم نوغتبي مهنأ مهبولق
 كلذ لك عمجتسا نم نأل 6 ةبيهر سأبلاو ةوقلا نم ةلتك اوناك هللا مهرمأ امك

 «سأبلا ديدش لاتقلا ىلع لبقأف «توملا شخي ملف «هبلق نم نبجلا عز
 : نيينسحلا ىدحإ غولب ىلإ ًافهلتم .مدقلا تبا

 ١- هللا ةملك ءالعإو رصنلا .
 .هناوضر غولبو هدنع ةداهشلا ¥

 هللا دعو نأ ملعيو cb وأ رك امهم هل ةبحاصم هللا ةنوعم دجي هنأ امك

 لتاقي امنإ هب موقي اميف هنأل .ققحم دب ال هل نيصلخملا هعم نيقداصلل رصنلاب

 هللا لوعب اديۇم «هرمأو هللا نذإب لتاقي هنأ دقتعي وهو نيملسملا ودعو هللا ودع

 . هرصنو هللا رجأب ًادوعوم « هرهقو
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 نم مهبولق يف ام بسحب هللا ليبس يف نيلتاقملا ةوق عفترت كلذلو
 ودعلا نم ةرشعلل اؤفك مهنم دحاولا نوكي ىتح هللا عم قدصو ربصو ناميإ

 هلوق كلذ ىلع لديو «ىندألا ّدحلا يف ودعلا نم نينثالو ىلعألا دحلا يف

 .[ ۸ :لافنألا ] ةروس يف ىلاعت

ee isl b>نوربص َنوُرْشع منم نکي نإ لاتقا ىلَع َنينمؤُملا  
 ل وف oe us Goll Ul lls ا مم نكي ذإو ني Sle اوُبلْعَي

oe iteلآ  Be heeمكيف ن  Ob Lsمکنم نكي  Gl 
 عم ُهَللاَو هللا ِنْذِإب af اوُبِلَْي Galt ose نكي ْنِإَو نيتام IM هرب
0 (4)55. 

 لتاقي وأ «ةيبصعو ةيمح لتاقي يذلا فالخب رباصلا نمؤملا ةوق هذه

 .ميعز وأ بزح ليبس يف لتاقي وأ «يويند دجم وأ لام ىلإ لوصولا لجأ نم
 Sa ام عرسأ امف لاتقلا ىلإ جرخي نإ هنإف ءايندلا رومأ نم كلذ ريغ وأ

 اذإ لاملا ةميق ام هسفنل لوقي ذإ .علهلاو فوخلا هبيصيو .هبلق ىلإ رعذلا

 كسمأ دجم يأو .دجم اذ وأ ًاميعز يريغ نوكيل تومأ اذاملو « يتايح تدقف

 . نيرباغلا يف تحبصأ اذإ هب

 هليبس ذخأ Spal نم رارفلل Me هسفنل دجو نم بلاغلا يف نإ مث

cad]ىلع بلغي نأ الإ  abهتوقب هنأ  pareوأ «نابج وأ فيعض هودع نأو  

 لتاقي نأ لواحي وهف JS Wy لاتقلاب ًامزلم حبصأ هنأ هسفن يف موقي نأ

 .عاطتسا امب توملا هسفن نع عفديل

 دنع ىّمسي امم يناعت ام ربكأ يناعت شويجلا نأ ظحالن كلذ لجأ نمو
 .ةيونعملا حورلا دقفب نييركسعلا

 ,ةيونعملا حورلا دقفب باصت LL اهنإف «هتنج قاقحتساو «هناوضر قيقحت

 دقتعي اهيف لتاقم لك OY ءودعلا ىلع يداملا رفظلا اهل ققحتي تي مل ولو ىتح

 56ه



 هنأو coke رجألا قيقحت و هللا ناوضر غولب وهو abe نم لتاقي امب رفظ دق هنأ

 .هريغ ةحلصمل لاتقلا هيلع ضرفي ملو 7“ اهوجري وه ةياغل لتاقي

 ءاهملعي ةمكحل ءاشي نم هيتؤي هللا ديب هنأ دقتعيف يداملا رصنلا امأ

 نينمؤملا بولق يف ةمهتم ريغ هللا ةمكحو
 : هللا ليبس يف جرخ نمل يهّلإلا نامضلا نم ءاج ام

 : يسدقلا ثيدحلا يف هناحبس هللا لوقي

 ston اقيدصتَو يب ًاناميإو يليبَس يف ًاداهج ذل هجري ل رخ نم

 ان الان نب رخ يلا يكنس ىلإ ةعجزأ وأ ةا جفا نأ نباص يلع ره

 هل Ge دقف طورشلا هذه ًاعمجتسم هللا ءادعأ لاق ىلإ جرخ نم أ

 هللا هلخدي نأ وه :دعولاو ءهسفنل هللا ىلع هنمضيلف .قداص هللا نم

Salال ام ميظعلا رجألا نم ًالئان هنكسم ىلإ هعجري وأ ا ليس يف ل اذ  

pareًالالح اهلكأي ودعلا نم ةمينغ ميظعلا رجألا عم بيصي دقو «ملس اذإ  

 .لولخ وأ ةيصعمب اهذخأي مل ام ای

 دقف ةمينغلا امأ as رجألا وهو nae فوطعملا نأل واولا لدب ماقملا

 .ملعأ هللاو لصحت ال دقو لصحت

 :لوسرلا ناسل ىلع هللا ليبس يف داهجلاب بيغرتلا نم ءاج ام

 يف هباصأ دهاجم لك ةمايقلا موي اهلمحي يتلا ةداهشلا كص ةروص ثيدحلا

 نول هنول cbs فزني هحرجو يتأي ذإ Les وأ ناك ًاريغص ام حرج هللا ليبس

 فقوم يف دهاجملا اهب يتأي ةيئرم ةداهش مظعأل اهنإو «كسم حير هحيرو مد

 ءاهبحاص نومركيو ءاهحير نومسنتيو رشحملا لهأ اهدهشي «باسحلا
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 لوسرلا لاقف .هليبس يف نيدهاجملل رجأ نم هللا def ام ىلإ اهب زاتجي ةكرابم

 :ًامسقم

ay at الإ هللا ليس يف lS ملك ْنِم ام هديب eet ln 

wow هحيرو مد ُنْوَل ais > ملك َمْوي هتتيهك Gua 

 جرحي ال اذاملف  ميظعلا رجألا اذه لك هللا ليبس يف لاتقلل ناك اذإو

 ؟هللا ليبس يف لتاقت ةيرس لك عم هسفنب لوسرلا

 ةباجإلا ىطعأ هنكلو هب حرصي ملو هسفن ىلع لوسرلا هحرط لاؤس

 هللا ليبس يف وزغت ةيرس لك عم نوكي Ob هعلو BLE نلعي مالكب «هيلع

 «لتقيف وزغي مث «لتقیف وزغي مث «لتقیف هللا ليبس يف وزغي Ob هعلو ةدشو

 « هللا ليبس ىف نيلتاقملا نيدهاجملا ةازغلا باوث لاني ىتح «تارمو تارم

 هتبغر ىلع ةماعلا نيملسملا ةحلصم حجري هنأ الإ ءهدنع ءادهشلا نم نوكيو

 ةيرس لك عم جرخ ول هنأل eda) نم ةداقلل هنس كلذ يف يطعيو .ةصاخلا

Gasنود هعم اوجرخيف نوقيطي ال ام اولمحتي نأ امإف «نيملسملا ىلع كلذ  

 امإو SU مهسفنأ اوضرعيف «ودعلا ةلباقمل ةيفاكلا ةدعلا مهيدل نوكي نأ

 لاقف ءايارسلا عم لاتقلل جرخي هوكرتو هنع اوفلخت اذإ نزح مهيولق عطقتت ن نأ

Se OES ام َنيِمِلْسُمْلا WE BE نأ لول هديب at Lil 

  ak Beيف  deهللا  (ahآل نكلو  Vy lob Ge Ltهةَعَس دودج
sok ££ و 4 

  elle SEنأ  ee GE sally . wg (Abbeهديب  globalيف وزغا

(fab وُرْغأ Gab ei م لاف هللا be 
 د & %

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 ١ - هللا ليبس يف لتقي نمل ةنجلاب نامضلا .
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  a aهللا ليبس يف دهاجملل يناسنإلا ريدقتلا قوفي يذلا .

enًايط قبعي كسملا حيرك هحير نأ . 

 ةحلصمل هفلخت ناك اذإ لتاقملا شيجلا نع فلختي نأ ماعلا دئاقلل - ٤

 .لاتقلا ىلإ هجورخ نم ربكأ نيملسملل ةماع

 نع نيملسملا نم مسق فلخت زاوجو ايارسلا لاسرإ ةيعورشم  ه

 ايلعلا ةيسايسلا ةحلصملا هيضتقت يذلا ماعلا طيطختلا نمض كلذو لاتقلا

 وزغيف ءهللا ليبس يف ءادهشلا ةلزنم لاني نأ دوي لوسرلا نوك- ١

pasهدعو ام عم ضراعتت ال ةبحملا هذهو «لتقيف وزغي مث «لتقيف وزغي مث ‹  

 سانلا نم اهب هللا هظفح يتلا ةمصعلا OY «سانلا نم ةمصعلا نم هب هللا

 هتبحم امأ ءاهسوسيو اهدوقي ىتلا ةمألاو ءاهلمحي ىتلا ةلاسرلا ةحلصمل

 وهو هنأ نيملسملل نيبيلو ءءادهشلا رجأ وه لانيلف هللا ليبس يف ةداهشلا

 قبسأ هنأ مهل نيبيلو ءءادهشلا ةجرد ئمظعلا هتلزنم ىلإ فيضيل « هللا ليبس

 .لاتق نع نبجي الو «هسفنب لخبي ال هنأو هللا ليبس يف هحور لذب ىلإ مهنم
 .سانلا عجشأ تاوزغلا يف هيلع هللا تاولص ناك دقو

 # ردح #*

VA 



 بارعإلاو ةغالبلا

Voiنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  

 ام اهنم «ةدلعتم ةيغالب هوجو هحرش ددص ىف نحن يذلا ثيدحلا ىف

 ١ عصاوم ةثالث يف فذحلاب زاجيإلا- :

SO eee te نمضت» : هلوق Feo 

 يف - ب  bg«ًاداهج الإ هجرخي الد :

 كلذ وحن وأ . ًاداهج لإ (جورخلا يعاد) هجرخي ل يأ .

 :(تدعق ام نيملسملا ىلع قشي نأ الول» : هلوق يف -ج

 نأ الول يأ  GEام (لاتقلل ةيرس لك عم يجورخ) نيملسملا ىلع

 يف :رصقلا  Egموي ءاج الإ هللا ليبس يف ملكي ملك نم ام

 ةفصلا ىلع فوصوملا رصق باب نم وهو .ةمايقلا .

  - ۳ذإ حرجلا ةروص هيبشت هيفو ملك موي هتئيهك : هلوق يف : هيبشتلا

 هلوق راشأ دقو «حرج موي هتروصب ةمايقلا موي ءيجي  geىلإ (مد نول هنول)

 نيب قرفلا نايبل كاردتسا وهف (كسم هحيرو) :هلوق اّمأ .هبشلا هجو نم بناج
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 عضاوم يف مسقلاب ربخلا ديكأت - ٤

 . . ملک نم ام هديب دمحم سفن يذلاو أ

 ty نأ الول هديب دمحم سفن يذلاو - ب
 . .وزغأ ينأ تددول هديب دمحم سفن يذلاو ج

 ليبس يف ةداهشلاو داهجلاب BB هتبغر ةدش نايبل اهيف مسقلاب ءاج دقو
 لضف OY مسقلا دروي ملو call ليبس يف داهجلا ىلع ثحلا ديكأتلو « هللا

 oo OY نكلو ast ىلإ جاتحي ىتح «نيبطاخملا دنع هب كوكشم داهجلا

 ديكأت يف ةغلابملا ىلإ تجاتحاف «لاتقلا ىلإ جورخلا نع اهئطبي سوفنلا

 وأ نيكاشلا ةلزنم اولزن اذهلو «سفنألا يف نبجلا لماوع فقخيل مسقلاب هلضف

 سوفن ةجلاعم ًاضيأ هيف ظحالي دقو «مسقلا ىلإ مهتجاح يف نيركنملا

 . نيقفانملا

 # اي #

 بارعإلا نم :ًايناث

jen) (\)هليبس يف جرخ نمل هللا » : 

 وهو ماللاب رورجم لوصوم مسا .:جرخ نمل .هلعافو ضام لعف

 هب نومضملا امأ .لوصوملا ةلص هليبس يف جرخ ةلمجو .نمضتب قلعتم

 ىلإ هنكسم ىلإ هعجري وأ ةنجلا هلخدي نأ هريدقت CAL ام هرسفي فوذحمف

 . .هرخآ

Yt al LV)يب ًاناميإو يليبس يف ًاداهج  : 
 افوذحملا لوقلا لعف لوقم نم ءزج اهدعب امو هجرخي ال ةلمج

 . .يليبس يف ًاداهج لإ هجرخي ال لاتق جورخ جرخ Gh :هللا لاق :هريدقتو

 .هرخآ ىلإ



 مالكلا يف هانردق يذلا جورخلا ىلع دوعي ريمض هجرخي لعافو

 وهف «هلجأل لوعفم :ًاداهج .رصح ةادأ الإ alge لإ .زاجيإلل فوذحملا

 قلعتم : يليبس يف .هلجأل لوعفملا ىلإ انه v دقو .غرفملا ءانثتسالا نم

 يف Lats ًاداهج يأ «ةفص فوذحمب قلعتم وأ «هل لومعم يأ (ًاداهج) ب

 لومعم (يب) رورجملاو (ًاداهج) ىلع فوطعم (ًاناميإ) : يب ًاناميإو
 .(يلسرب ًاقيدصتو) اهلثمو (ًاناميإ) ل

 : «ةنحلا هلخدأ نأ نماض ّيَلَع وهف» (؟)

 وه (هجرخي ال) لبق هانردق نأ قبس يذلا طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا

 .زاجيالل نافوذحملا طرشلا لعفو

 نأ . نماضب قلعتم رورجمو راج : Ce .ربخ : نماض .أدتبم :وه

 بصن لحم يف اهدعب امو ةبصانلا نأ نم كوبسملا ردصملا :ةنجلا هّلخدأ

 paleo) ob هريدقت فوذحم < فرحب رج لحم يف وأ «نماضل هب لوعفم

 :«رجأ نم لان ام ًالئان» £4(

 بصن لحم يف لوصوم مسا :ام .هعجرأ يف ريمضلا نم لاح : الئان

 لوعفم (لان) نمو اهنم كوبسملا ردصملاو Aas وأ ءالئانل هد الوعفم

 .لانل لومعم :رجأ نم .هلاون SUG :ريدقتلاو ءًالئانل قلطم

 : «هدیب دمحم سفن يذلاو»  ه

 :هديب .هيلإ فاضم :دمحم .أدتبم :سفن .فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم

۷١ 



 :(ملُك موي هتئيهك ةمايقلا موي ءاج الإ هللا ليبس يف ملكُي lS نم امد - ١

 .سنجلا قارغتسا ديكأتل هب ءيج دئاز رج فرح :نم .ةيفان :ام

 وهو عوفرم عراضم : ملكي .ًادتبم هنأ ىلع ًاريدقت عوفرم ًاظفل رورجم : ملك

 . ملك ىلع دوعي ريمض هلعاف بئانو «لوهجملل ينبم

 ةفص (هللا ليبس يف ملكي) ةلمجو .ملكيل لومعم : هللا ليبس يف .

is 
 ربخ عفر لحم يف :هتئيهك ةمايقلا موي ءاج ةلمجو .رصح ةادأ :ّالإ

lS(هتئيهك) .ءاجل فرظ :(ةمايقلا موي)و .هيلع دوعي ريمض ءاج لعافو  
 .لاح بصن لحم يف مسا فاكلا وأ ءءاج لعاف نم لاح فوذحمب قلعتم

 ةفص فوذحمب قلعتم وهو «ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز Gb (ملك موي)
 موي) سيل هنأل ءاجب هقيلعت حصي الو .ملك موي ةنئاكلا هتئيهك يأ ةئيهلل

 .ةمايقلا موي هئيجمل افرظ (ملك

 يف SSH ىلع دوعي ريمض هلعاف بئانو «لوهجملل ينبم ضام : ملك

 pS) نم ام)

 : (ةَي رس فالخ تدعق ام نيملسملا ىلع َّنْشَي نأ الولد -۷

NSةيمسا ىلوألا :نيتلمج ىلع لخدت يهو «دوجول عانتما فرح  

 يذلا ناك املو «ىلوألا دوجوب ةيناثلا طبرل امهيلع لخدتو «.ةيلعف ةيناثلاو

 فاضم وهو .ًافوذحم أدتبم ردقن نأ مزل لعف وهو GH) نأ) انه اهدعب
 ىلع GH نأ ةفاخم الول :ريدقتلاو ءلعفلاو نأ نم كوبسملا ردصملل
 امك هريدقت نكميو .هيلع هدعب ام ةلالدل فوذحم GY لعافو .نيملسملا

 قالخ تدعق ام ةيرس لك عم يجورخ نيملسملا ىلع GE نأ الول : يلي
 اهيف لعافلا نأ ىلع Y ًاجيرخت اهل دجن ال يتلا ةلثمألا نم اذهو «ةيرس
 دانسإلا نكر هنأل لعافلا فذح نوزيجي ال وحنلا ءاملع نأ عم «فوذحم

 held ناك اذإ هيلإ دنسملا فذحل ًالاثم اودروي مل ةغالبلا ءاملع نأ امك «لوألا
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 الول يأ «ةدوجوم :هريدقت ًايوجو فوذحم الول لعب عقاولا ًأدتبملا ربخو

 فالخ تدعق ام .قشيل لومعم :نيملسملا ىلع .ةدوجوم ةقشملا ةفاخم

 لومعم وهو ‹ ةيفرظلا ىلع بوصنم «دعب ىئعمب نامز فرظ :ٌفالخ : ةيرس

 . الو باوج ةعقاو ةلمجلاو « تدعقل

Aمهّلمحأف ةعس دجأ ال نكلو» ): 

 دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم ع راضم : لمحأ . كاردتسا فرح :نكل

 . ءافلا

 : «ينع اوفلختي نأ مهيلع قشّيو» - ٩

 لعاف عفر لحم يف لعفلاو نأ نم كوبسملا ردصملا :اوفلختي نأ

 دعب اهعوقول ءافلا دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم :(لتقأف»- ٠

 )339( ىنمتلا
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 جلل ثيل

 6 يملا OB dB. Se هلل يضر - ّيرْعشالا ot يبأ ْنَع

 Li S13 ْتْيَغ لثمک مْلعْلاَو ىَدُهْلا نم هب هللا ea ام 57

Gu GGةفئاط  Obتّلبق  Slَريِثكلا َبْسْعْلاَو اللا تبا  O85اهم  

 ءاوُعَرَرَو اَوَقَسَو We LLB سالا اهب هللا a املا َتَكَسْمأ ُبداَجَأ

 WE Ss CEN GLY Sus يه [Wl ئَرْخأ اهم tae َباَصأَو

 ري ْمَل ْنَم fs oles َمِلَعَف هب هللا ES هللا نيد يف ةف ْنَم لم
 .«هب esi wal هللا gaa) لبقي ملو LN كلذب

 ملسمو يراخبلا هاور





le 4 £ 

 :ثيدحلا يوار (يرعشألا ىسوم يبا) ةمجرت أ

 -%¢ - 1 5 5 س ع

 يهو ‹رعشأ ىلإ ةبسن ‹يرعشألا سيق نب هللادبع ىسوم وبا وه - ١

 . برعلا لئابق نم ةليبق

 نب أبس نب رعشأ وهو «نميلا نم 1 ةليبق pl وه oly : يرهوجلا لاق

eesنب  OLناطحق نب . 

 لبق ةيكملا ةلحرملا يف ةكم مدق ءةرجهلا لبق ملسأ ليلج + يباحص  ؟

 بهذف «ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا عم يبنلا and «ملسأف BE لوسرلا ةرجه

 نم ةعامج عم هدالب نم جرح ةنيدملا ىلإ ped رجاه اًملو co ىلإ
 مهتقلأف Adel نيدصاق (OY) ةبارق اوناكو مهرغصأ وه هل ناوخإ هعمو هموق

 .مهعم يقبف ءاهيلإ نيرجاهملا نيملسملا اهيف دجوف .ةشبحلا ضرأب ةنيفسلا

 يف BB لوسرلا ناكو .بلاط يبأ نب رفعج مهيفو ةي يبنلا ىلإ مهعم مدق مت

 .هب اوقحلف ربيخ حتف

 ٠١١( /۷) حتفلا يف رجح نبا هركذ يذلا قيفوتلا رظنا

 هب ةيانع اذ ءهللا باتكل ليترتلا نسح ‹ لیمج توص بحاص ناك“

 كك لوسرلا باحصأ نم dar ناك ىتح «هب توصلا نيسحتو «هريبحتبو

 .هنم نآرقلا نوعمتسيو هيلإ نوسلجي
VV 



A U 7 we Owe ~ . 

 (ىسوم LIU انبر ىلإ انقوشر :هل لاق oly 13( باطخلا نب رمع ناكو

 هيلإ عمتساو 60 ' باب ىلع ل لوسرلا ساجن ليمجلا ٠ هتوصب هتالص

 يسوم a الف حبسا arm «تّصنأو

slo لآ oly 

 هباحصأل 8# لوسرلا لاقو :

 3 32 ~ >7 0 20و - of of سهو يە *

 .(ةواذ لا ریمازم نم ارامزم ىطعا we cp هللادبع نإ»

 لبج نب ذاعم عم هثعب نيحو ندعو ديبز ىلع يب يبنلا هلمعتسا - ٤

 :امهل لاقو ءنارقلا سانلا Lalas نأ laa pl نميلا ىلإ

 Aas الو neo ءاَعواطتو ءاَدَناَست»

 لهأل لاقو .هتبطخ يف رمعل وعدي ناكف «ةرصبلا ىلع رمع الو ٥

 مكبر باتك مكمّلعأ مكيلإ ينثعب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نإ :ةرصبلا
jeدجسم يف فوطي ناكف « «مكقرط مكل فظنأو لك مكيبن ةنسو «لجو  

 . نيدلا يف مههقفيو Ol ait مهمّلعُيف سانلا ge يف دعقيف «ةرصبلا

 .نامثع نمز ةفوكلا يلوو ءةفوكلا ىلع ًاضيأ رمع هلمعتساو

 سنأ مامأ رمع هل دهشو «ةسايسو ةمكحو ةرادإ لجر ىسوم وبأ ناكو

 .كلذب ىسوم ابأ ربخي ال نأ هاصوأو «لقعلاب يأ .ةسايكلاب

 ىسوم ابأ لمعتسا لكي يبل نأ calle نبا نع مكاحلا جرخأ 5
 دانم مهادان ُذِإ ءليللا يف رحبلا يف مهب يرجت يه امنيبف ءرحبلا ةّيرس ىلع

 يف هلل شطعي نم هَِّإ .؟هسفن ىلع هللا هاضق claw AS ot الأ :مهقوف نم

VA 



 .ربكألا شطعلا موي هيقسُي نأ هللا ىلع fe OB «فئاص موي

 .دانسإلا حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق

 ضرعف lp «مالسإلا اهلهأ ىلع ضرعف .ناهبصأب ريمأ وهو لزن -۷

 اوحبصأ اذإ ىتح حْلَص ىلع اوتابف كلذ ىلع هوحلاصف ‹ةيزجلا مهيلع

 هللا هرهظأ نأ نم عرسأ نكي ملف «لاتقلا مهردابف dE ىلع اوحبصأ

af £ £ 

 « ىسوم وباو « يلعو «رمع : ةعبرأ ةمالا ةاضق : ينيدملا نبا لاقو

 . تباث ¿ نب ديزو

 تيبلا يف لستغا اذإ ناكف .هتروعل ًاريتس هّبر نم ءايحلا ريثك ناك _ 4

 .هبر نم ءايح هبوث ذخأي ىتح ale ميقي ال ملظملا

alla كّرسيأ « ىسوم ابأ اي :رمع ٠ OFلوسر عم ناك يذلا كلمع  

 هريخ «افافک (ةرامالا يف : : يأ) كلمع نم تجرخ ,bt ءكل صلخ 58 هلا

 . هريخب هرشو ءهرشب

 ءافجلا Sls «ةرصبلا ٌتمدق هللاو ‹نينمؤملا ريمأ اي ال : ىسوم وبأ لاق

 مهب توزغو ءةنسلاو نارقلا مهتمّلعف (ملعلا ةلقو لهجلا : يأ) ul مهيف

 .هلضف كلذب وجرأل ينإو هللا ليبس يف

 ريغ ليقو (44) ةنس ليقو .ةرجهلل )1£( ةنس هنع هللا يضر يفوت ١

 .(حيباصملا ةاكشم) و (ةباحصلا ةايح) باتك نم ًاعمج

oF 9Fد  

۷۹ 



 :دارملا ىنعملاو ةغللا - ب

 : «ملعلاو ىدهلا نم»-١

 وهو «ةداعسلاو ريخلاو قحلا قيرط ىلإ ةلالدلاو ءداشرلا وه : ىّدُهلا

dueثنؤيو ركذي ىَّدهلاو ةلالضلا . 

LY,ميقتسملا طارصلا نايب هيلع هللا تاولص لوسرلا هب ءاج امم ناك  
 راد ةرخالاو ءالتبالا راد ايندلا يف ناسنإلا ةداعسو « هللا ناوضر ىلإ يدؤملا

 ىَنُهلا هنأ هيلع قلطي Ob ًاريدج ناك ءازجلا

 رابخألا قئاقح هيف لحخديو ءعقاولل قباطملا مهفلا وه :ملعلا

 ىتلا ةيلمعلا قئاقحلاو «ةيلقعلا قئاقحلاو «ةيبيغلا قئاقحلاو ءةيخيراتلا

 لصو امم لوسرلا هب cle اميف لمأت نمو «نيرادلا ةداعس اهب ىلحتملا بسكت

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال قح هنأ هل نيبت قداص ىنيقي قيرطب انيلإ

 :(ثيغ لثمك» - "

 aged :لاقي امك «هلثمو هلثم اذه :لاقي ءةيوست ةملك :لْثمو لم

 هيف
 نم دارملاف ¢ Ball نييزتلو ديكأتلل ةدئاز لثم ىلع فاكلا لوخدو

 .(لثم) نم دارملاك (لثمك)

 .ديكأتلل ةدئاز (لثمك) ىف فاكلا

 SE :لاقيو .اهباصأ اذإ ضرألا GI Sy .رطملا ثيغلا :ثيغ

 .ثيغلا اهب لزنأ اذإ ًاثيغ اهئيغَي دالبلا هلل

 : (ةبيط ةفئاط» . ٣
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 .سانلا نم ةفئاطو ءليللا نم ةفئاطو

 لقأ :ليقو «قوف امف دحاولا لجرلا ىلع قلطتف سانلا نم ةفئاطلا امأ

 :[49 :تارجحلا ةروس] يف ىلاعت لاق .نالجر ةفئاطلا

 .9(4) . . .امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو#»

 حلصت تناك اذإ ةبيط ضرأ لاقيو «ثيبخلا فالخ بيطلا : ةبيط

 ءريخلا ةريثك ةنمآ : يأ ةبيط ةدلبو «ةفيفع ًاناصح تناك اذإ ةبيط ةأرماو تابنلل

 يفنو لامكلاو ةدوجلا يناعم ىلإ عجرت اهلكو .اذكهو .ةرهاط : يأ ةبيط ةبرتو

 . ثبخلا

 :(بشعلاو AS تتبنأف» - ٤

 .باودلا _ ىعرم نم ضرألا هتبنت ام برعلا دنع :ألكلا

 ake ء هتدحاو «عيبرلا يف تبني ةيربلا لوقبلا نم بطرلا وه :بشْعلا

 . باشعأ CUI عمجو

 :(بداجأ اهنم ناکو»  ه

 يتلا تلا ضرألا بالص - بداجألا) :ريثألا نبا لاق :ضرألا نم بداجألا

 . (ًاعيرس برس هبرشت الف ءاملا كسمت

 وه يذلا Coat عمج نوكي دقو) :برعلا OLS يف روظنم نبا لاق

 . عمجلا عمج اذه ىلع وهف (بلاكأو بلكأو بلك لثم .ٍبْدَج عمج

 : (ناعيق يه امّنإ» - 5

 ضرألا نم عاونأ ثيدحلا يف ناعيقلا نم دارملاو . لق عمج : :ناعيقلا

 ةيساق ةبلص ضرأ يف ةداع نوكت هذهو AS ت تبن تت الو ٠ عاملا كمت ال

 . ءاسلم ةيساق روخص وأ .تابنلل ةحلاص ريغ ةيلمر ضرأ وأ «ةيوتسم

 ail» نيد BB نم لثم كلذف» ١

 .هيبشتلا ىف تدرو ىتلا ضرألا فانصأ فلتخم ىلإ ةراشإلا :كلذف
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aiًاقلخو ةيجس هل هقفلا راص يأ فاقلا مضب  LGNوه يذلا هقفلاو  

 .مهف اهانعمف فاقلا رسكب هقف امأ .قيمعلا قيقدلا مهفلا وه add ردصم

Bansكلذب ب عري مل نت  os 

 هيلع ضر pO. Coll غص ملو و يده نم هيلع هللا تاولص
 نم هيلع هللا تاولص

Jlعفري مل هب ثرتكي ملف  dulyهب لمعلاب متهي نأ نع الضف «هعامتسال . 

oeنو ني  

 : ماعلا حرشلا ج

 :ةمدقم - ١

 مظغمل ًانايب هيلع هللا تاولص لوسرلا مالك نم ثيدحلا اذه نمضت

 ىلإ ىدهلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام ىلإ ةبسنلاب مهماسقأو سانلا لاوحأ

 « هللا اهافطصا يتلا ةعيرشلا ماكحأو نيدلا لوصأب ملعلاو « ميقتسملا طارصلا

 تزربأ .ةعورلا ةغلاب ةيهيبشت ةروص يف كلذو .سانلل هتالاسر اهب مخو

 ثيغلا ىلإ ةبسنلاب هذه « ضرألا نم ةثالث ًافانصأو 6 pl نم ةثالث ًافانصأ

 ىدهلاو ملعلا ىلإ ةبسنلاب كلتو «ضرألا ىلإ ءامسلا نم هللا هلزني يذلا

opalسانلل امهغلبيل ًادمحم هين امهب ثعبو ءامسلا نم هللا امهلزنأ . 

 :ثيغلا لثمك هّيبن هب هللا ثعب ام لثم ۲

 .ءامسلا هب دوجت ثيغلاب ىنائرلا ملعلاو «يمالسإلا يدهلا هبشأ ام

 دجملا ةخذاب ةديعس ةايح ةيونعملا سانلا ةايح امهيف نارمأ امهف أ

 .اهقنورو اهتراضنو ضرألا ةايح هيف ثيغلاو «بناجلا ةزيزع

 نم هيلع هللا تاولص - هللا لوسر ىلع نالّزنم نارمأ امهو ب

 ىلإ ةبسنلاب Lat يداملا ٌوُمسلاو ءيونعملا ٌوُمسلا ةهج نم يأ ءءامسلا

AY 



 ىلعو cath ةئيشمب لزني امنإ هنأل Lat يونعملا ٌومسلا ةهج نمو «ضرألا

 .هدارم قفو

 يقن ثيغلاو «داسف وأ لطاب لك نم نارهاط نايقن نارمأ امهو <

 . سجر لك نم رهاط

 اوملعتيل ءاوس ىلع ًاعيمج سانلا ىلإ لوسرلا امهمِّدقُي نارمأ امهو د

 فلتخم بيصيف ءاهضرأ ةعقر لمشي هنإف دلب يف لزني ذإ ثيغلاو ءاودتهيو

 ةبرتو «ةكسامتم ريغ لامرو «دلص رجح نيب Gp نأ نود ءاوس ىلع اهفانصأ

 «هب هبشم ثيغلاو هّبْسُم ملعلاو ىدهلا نم ًادمحم هين هب هللا ثعب امف

 اهب cee مل هوجولا هذه نكلو .هبشلا هوجو يه اهانركذ يتلا ةعبرألا رومألاو
 .اهركذ نم غلبأ اهفذح ناكف لمأتلاب هطابنتسا نكمي امم اهنأل «ثيدحلا يف

 Ble رخالاو ملعو ىدُه Leaded ءءامسلا نم GES نيب هيبشت هنإ

 .روهط

 لزنأ ءالؤه «ضرألاب سانلا لوسرلا هبشي ذإ رخا هيبشت ثيدحلا يفو

 سانلاو ءاهريخو اهتايحل ءاملا لزني هذهو «مهريخو مهتايحل ملعلاو ىدهلا
 ءامسلا ءام ىلإ ةبسنلاب ضرألا نأ امك فانصأ ملعلاو ىدهلا ىلإ ةبسنلاب

 . فانصأ

 : سانلا نم ةبيط ةفئاط اههبشي ضرألا نم ةبيط ةفئاط ©

 ةشطعتم .بناجلا ةضفخنم ءةبرتلا ةنسح «ةبيط ةفئاط ضرألا ىفف

 ثيغلا اهبيصي ءءامنلاو بصخلاب ةينغ ءءاطعم ةريخ ءةايحلل ةدعتسم «ثيغلل

 ءاهفافج Jb اذإ ىتح ءاهنم BS لك يف هيوتحتو .ًافشرو ًاصاصتما هلبقتف
 عورزب اهتاريخ نع تقتفت ءاهروزب ىقسو ءاهأمظ ىورأو ءاهتاّرذ طلاخو

 لبقأف ٠ جیهب جوز لک نم تتبنأو «تبرو تزتهاو .تافلتخم تارمثو « یتش

 .ءاش اذإ اير اهنم طبنتساو «تارخدمو ًاعبش اهنم ذخأف ريخلل عجتنم لك
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 اهتبوصخو اهتدوج ريداقم يف ةتوافتم ضرألا نم ةبيطلا ةفئاطلا هذهو

 .ةبوصخلا ةليلق ةريقف ةقيقر ىلإ ءاطعلا ةريثك ةّينغ ةريخ نمف ءاهئاطعو

 ثيغ مامأ سانلا يف دجن ضرألا نم ةبيطلا ةفئاطلا هذه لثم ىلعو

 «فانكألا أطوم ,ةكيرعلا نيل ءةرطفلا نسح Lub ًامسق ملعلاو ىدهلا

 نيذللا ملعلاو ىدهلا هيلع ضرعُي «ةايحلا ريخل ًادعتسم :ةفرعملل ًافطعتم

 لوبق قوشو ةفهلب هلبقيف هيلع هللا تاولص ًادمحم هلوسر امهب هللا ثعب

 ءةنيل ةنيه ًاسفنو AC ًابلقو ءًايعاو ًالقع هنم طلاخ اذإ ىتح ءهيلإ ءىماظلا

 «نيدراولا يقست ,ةمكحلا عيباني هنم ترجفتو .ةحلاصلا لامعألا هنم تقفدت

 بيطلا .مسقلا اذه دارفأو .نيلهاجلا ءادعبلل اهلضف يطعتو «نيدصاقلا حنمتو

 ملعلاو ةيادهلل دادعتسا نم مهدنع ام ريداقم يف كلذك نوتوافتم سانلا نم

 هللا لوسر باحصأ نم ةّلجلا ةريخلاك ةزاتمم ةبخن مهيفف .ءاطعلاو عفنلاو

 هدنع نمم اهاندأ ىلإ لصت ىتح بتارملا لزانتت مث «نولوألا نوقباسلا مهو

 . سانلل عفنو ريخ نم ليلقو Ll دنع لوبقم حيحص ليلق ناميإ

 اذهو «ضرألا نم ةبيطلا ةفئاطلا هذه نيب ًاريبك ًاهباشت ىرن انسلفأ

 «نيرخآ نيهباشتم مامأ ء«هبشلا هوجو نم ريثك يف 6 سانلا نم بيطلا مسقلا

 ؟ملعلاو ىدهلا نم لوسرلا هب ءاج امو «ثيغلا امه

 ٤ - سانلا نم مسق اههبشي ضرألا نم بداجأ ةفئاط :

 ةنئمطم اهنكلو ءاهدنع ريخ الو ck wea ال ةفئاط ضرألا ىفو

 .اهفيواجت يفو ‹اهتاضفخنم يف هظفحتف ءامسلا نم ثيغلا اهبيصي «بناجلا

 ؛ةحلاص ةبرت اهنم طلاخي الو هفشترت ال اهنأ ر ی نک رگ ا

 «هب نوعفتنیف ,هنوذخأيف cele نم اهدنع ام نودجيف سانلا یتأیف «ثيغلا نم

 يف ةتوافتم ضرألا نم ةفئاطلا olay «نودرويو نودريو «نوعرزيو نوقسي
 اهنمف .باعيتسالل دادعتسا نم اهدنع ام رادقم ىلع cele نم ظفحت ام ريداقم
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 . كلذ نيب

 ىف لبقت ال كلذك بداجأ ةفئاط ملعلاو ىدا ١ ثيغ مامأ سانلا يفو

 A الو Let حلمت الو ًاحلاص المع تبنت 7 الف abel = اهتاذ

 9 ةيادهلا Se اهيلإ يتأيف .قيبطتلاو لمعلا عم ظفحلا باعيتسا

 .دوعفتيو نوعفتنيو هب نولمعيو هنوملعتيف «كلذ نم 9 ام نودجيف

 .نوديفيو نوديفتسيو

 ای نولمعي ال مهتكلو «هضعب وأ أ هلك Gini Gye ام ترملعتيو

 .نوعفتني الو نوقبطی الو «نوملعی

 هذخأيف ملع نم مهدنع ام دجيف .ةيادهلاو ةفرعملا بلاط مهيلإ يتأيف

 . سانلا هب يدهيو «هب عفتنيف مهنع

 مهو .نوفاجم حلاصلا لمعللو «نوديعب مهسفنأل ريخلا نعف مه امأ

 .نوملعي امب نولمعي ال نيذلا ءاملعلا

 ةروس] يف هلوق مهملعب نولمعي ال نيذلا دوهيلا ءاملع يف هللا لزنأ دقو

 ١١[: :ةعمجلا

Last لمحي ر راَمَحْلا FS plac مل مث هاروت اوُلُمَح jc Jy 

 ی سب  ob \ pas Ses pall Jeهللا , Ulَنيِملاَّلا مْوَقْلا يدي ل (0)

ee Baal raeر ونسي نم  uleامج  nmكلذ نود  

 نيبو «ضرألا نم بداجألا ةفئاطلا هذه نيب ًاريبك ًاهباشت ىرن انسلفأ
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 :هيف ريخ ال سانلا نم مسق اههبشي ضرألا نم ناعيق ةفئاط  ه

 ءةدلص ةيوتسم ضرأو colle ةيساق روخص «ناعيق ضرألا يفو

 ءءامسلا نم ثيغلا اهيلع لزني «ةرثعبم ةيساق لامرو .ةربكتسم لابج سوؤرو

 الو ءاهسفنب ءاملا نم عفتنت ال يهف ابشع الو الك تبنت الو Abas الو

 عرقي «سانلا نم ىرخأ ناعيق دجن ضرألا نم ناعيقلا هذه لثم ىلعو

 .هثويغ اهيلع لزنتو «هراونأ اهنويع مدصتو .همولعو مالسإلا che اهعامسأ

 ةوسق ءاهسوؤر كلذ نم ءيشب عفرت الو «ةفرعم الو هنم cae أبعت ال اهنكلو

 يذلا قحلا نم لبقت ال يهف «اهعابط يف ًءافجو ءاهفونأ يف اربكو ءاهبولق يف

 ءيشلا لثم ءاهسوفن يف ءيش ريخلا نع اهبجحي ءاملع الو المع هب ءاج

 بيطلا بارتلا ىلع ترختفا Oly .ضرألا نم ءامص ةرخص ىف هدجن يذلا

 امنإو .رثؤي دجمب الو «ركذي رخفب اذه امف ءاهناكم عافترا وأ ءاهتواسقب

 ضيفتو «تارمثلا يطعتو .تانجلا تبنت ةبيط ضرأل رخفلا لك رخفلا

 ةيوتسم ةبلص ضرأ يف هدجن يذلا ءيشلا لثم ريخلا نع اهبجحي وأ

 .هيف كسامت ال تارذلا بلص لمر يف وأ «ءاملا اهنع حفسني

 نع نوربكتسي نيذلا ةلهجلا ةرفكلا مسق وه سانلا نم مسقلا اذه

 مهدنع ريخ ال مهف 6 مهلوقع رجحتتو «مهبولق وسقتو اعم لمعلاو ملعلا

 00 ٠ rn :ثيدحلا نم دافتسي امم د

Î SSN’ "7اناس  SOsتقوله تا"(  © 
 ١ :ةثالث ماسقأ سانلا-١

 مك



 LP مهام .دوعافن لولماع لوملعتم ot ضرألا لثمك عيش «نوعاقن نولماع نوملعتم -

 GNI“ نم بداجالا

 مهسفنأل مهيف ريخ ال مهف . ةفرعملاو ملعلا نولبقتي الو نولماع ال <

 . ضرألا نم ناعيقلا لثمك مهلثمو «مهريغل الو

 ةلثمألاب ةيملعلا قئاقحلا بيرقت يف هيلع هللا تاولص لوسرلا ةغالبر ةغالب - ¥

 «نيعماسلا سوفن يف ةقيقحلا تيبثت ىلإ ىعدأ كلذ ov «ةيسحلا تاهيبشتلاو

 .ريخلا اههيجوت gis أت رثكأو
 نأ امك سانلا ةايح نمضتي ملعو ىذه نم لوسرلا 4 ءاح ام ۳

 . ضرألا the هيف ثيغلا

 رال تيفو uly ارل وصور خر ام AAU حرساسإلا -*

AV 



 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : ًالوأ

 : يلي ام اهنم «ةددعتم ةيغالب هوجو ثيدحلا يف

 : عضاوم ةسمخ يف (هيبشتلا) ا
 س ببيت

 وهو لوقعم هيبشت اذه يفو ء.ثيغلاب_ملعلاو ىدهلا_هيبشت :لوألا
 2 1 ےس سو

 .ثيغلا وهو سوسحمب ملعلاو ىدهلا

 ىف كلذو هيبشتلا ةادأو هب هّبشملاو هّيشملا هيبشتلا اذه ىف ركذ دقو

 باب نم وهو «ثيغ لثمك ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم» :هلوق
 .هبشلا هجو Sd مدعل (لمجملا) و هيف هيبشتلا ةادأ SU (لسرملا) هيبشتلا

 هيف ركذ دقو «ًاضرأ باصأ» :هلوق يف كلذو GAL DO هيبشت هيفو

 . هبشلا هجو الو هبشملا ركذي مل هنكلو هيبشتلا ةادأو هب هبشملا

 مدعل (لمجملا)و هيبشتلا ةادأ ركذل (لسرملا) هيبشتلا باب نم اذهو
 .هبشلا هجو ركذ

 «ضرألا نم ةبيطلا ةفئاطلاب سانلا_نم_بيطلا مسقلا_هيبشت_:ثلاثلا

 YS تتبنأف ءاملا تلبق ةبيط ةفئاط اهنم تناكف» :هلوق نم ًاذخأ كلذو
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 ام هعفنو هللا نيد يف Add نم لثم كلذف» :كلذ دعب هلوق عم «ريثكلا بشعلاو

 .«مّلعو ملعف هب هللا ينثعب

 (لمجملا)و 6 هيف هيبشتلا ةادأ ركذل (لسرملا) هيبشتلا باب نم اذهو

 هبشملل فاصوأ ركذ ًالمجم هنوك نع هجرخي الو «هبشلا هجو ركذ مدعل

 امك هبشلا هجو نايب قاسم قست مل اهنأل «هبشلا هجو ىلإ ءاميإ اهيف هب هبشملاو

 .نايبلا ءاملع كلذ ىلع صن

 نم بداجألاب ملعي امب لمعي ال يذلا سانلا نم قيرفلا هيبشت : عبارلا,
aa aslس  

 ثلاثلاو لوألا نيقيرفلا ركذ نم هب ملعلل هبشملا هيف ركذي مل هيبشت وهو

 ركذ مدعل (دكؤملا) هيبشتلا باب نم وهف «هبشلا هجو الو هيبشتلا ةادأ الو

 .(غيلبلا) هيبشتلا اذه ىمسيو «هبشلا هجو ركذ مدعل (لمجملا) و «قادألا

 كلذب عفري 07 نم لثمو» :كلذ دعب هلوق عم «ناعیق يه :Ll gpl ةفئاط
 .«هب تلسرأ يذلا هللا ىدُه لبقي ملو ًاسأر

 مدعل (لمجملا)و «هيبشتلا ةادأ ركذل (لسرملا) هيبشتلا باب نم وهو

 ىلإ ءاميإ اهيف هب هبشملاو هبشملل فاصوأ ركذ هيف رثؤي الو «هبشلا هجو ركذ
 .كلذ نايب قبس امك «هبشلا هجو

 : عيوتتلا هنم ضرغلاو (ًأضرأ) :هلوق يف «ريكتتلا) لل
 و ىلع فوصوملا pad باب نم وهو «ناعيق_يه امنإ» :هلوق يف (رضقلا) }¥(

 لوسرلا ىتأ دقو 56 تبنت الو ءام كسمت ال ناعيق ل يه ام :يأ «ةفصلا
 7 مهو هّبشملا لاح عقاول ًازاربإ «نيقباسلا نيمسقلا نود مسقلا اذه يف رصقلاب

 ىلع ةروصقملا ناعيقلا لثم الإ اوسيل يأ .نورفاكلا نوضرعملا ءالهجلا

AM 



 نوروصقم مهف كلذك WS تبنت الو tle كسمت ال اهنأ يهو ءةتباثلا اهتفص

 ريخ ال مهنأ يه مهيف ةفصلا هذهو .ناعيقلا ةفصل ةلثامم مهل ةتباث ةفص ىلع

 مهريغل الو مهسفنأل , مهيف

eeےہ ينس  

SLDكلذب كلذب مقري مل نم لثمو» :هلوق يف  dalyقبس امك هيفف  

ookني تي  

Utبارعالا نم  

 : ملعلاو ىدهلا نم

 نم عنم ةردقم ةرسكب اهب ةرورجم (ىدهلا)و «ةينايب ةراج (نم)

 ام لثم : يأ (هب) يف ريمضلا نم لاح فوذحمب قلعتم وهو .رذعتلا اهروهظ
 . ملعلاو ىدهلا نم LIS هب هللا ينثعب

 :ثيغ لثمك  ؟

 ةفص لثم : ىنعملاو . ىلوألا (لثم) ل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضلاو ربخلا وه (لثم)و ةدئاز فاكلا برعت وأ

 وأ ًاربخ عقو مسا فاكلا وأ .فاكلا اهتبلج يتلا ةرسكلا ةكرحب رخالا لاغتشا

 .هيلإ فاضم هدعب (لثم) و ديكأتلل ًادئاز

 . (ةفئاط) ل ةفص عفر لحم يف ةلمجلا :ءاملا تلبق - ۳

 . (بداجأ) ل ةف ةغفص ةلمحلا :ءاملا تكسمأ - ؛

 کس

 areca vale كسمت ال 5

 * انف ان

۹۰ 



 RE هللا لوسَر لاق JBL ae هللا َيِضَر - ٌيِرَعْشألا ny يبأ نع

sill i je,اري  othلَم  yan’ Sb GL IN 

ash joy LEنارمل اري آل يدنا  Vac JESاَهُمْعَطَو اَهَل حير  

Gitارفي يذل قفانُمْلا لنمو  STلمك  SLاًهُحير  Cobاهُمْعْطَو  

 اَهُمْعَطَو خير اَهَل َسِيَل dbs Jes SH ارقي ال يذلا Sie) dey رم

a 

 ملسمو يراخبلا هاور

۹۱ 
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 : (يرعشألا ىسوم يبا) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 :دارملا نعمل او ةغللا

 دمحم هيبن ىلع هللا هلزنأ يذلا زجعملا هللا باتكل کل مسا :نارقلا ١

 ااا .رتاوتلاب انيلإ ل هيلع ه هللا لا تاولص

 تأرق :لوقت . عمج ىنعمبو ءالت_ىنعمب أرق ردصم نارق ةملك لصأو

 ULE ضوحلا يف ءاملا تأرق :لوقتو ءاهتولت اذإ ًانارقو ةءارقو أرق ةروسلا

 .هيف هتعمج

 ىنعملا ىلعو «ولتم ءورقم لضفأ لوألا ىنعملا ىلع نآرقلا هللا باتكو

os a pot 

 ام وهو « جنرتو «ةجنرت :اهيف لاقيو «جرتألا ةدحاو : ةجرتالا

 يور يعل cig ةحئار تاذ تايضمحلا نم ةهكاف «(داّبكلا) ماشلا دالب يف ىمسي

 عاونأ دوجأ هرشق نم عنصيو riven ةدقع وحن اهكمس غلبي هنم ريبكلا ةرشفو

copsةدئافلا ريثك ةضومحلا ديدش هلو  . 

 جرتألا ىمست ةهكاف مهدنع نميلا يف نأ نيينميلا ةبلطلا ضعب يل ركذو

ay 



 هللاو .ةينعملا يه نوكت دقف اهفرعن ال olay .ةبيط اهتحئارو ولح اهمعط

 . ملعأ

 هدحاو نيبو هنيب قرفي سنج مسا وهو ءرمتلا ةدحاو :ةرمتلا- ۴۳

 تارمت ةرمتلا عمجو «نارمتو رومت ىلع عمج عاونألا هب ديرأ اذإف ءءاتلاب

 . كيرحتلاب

 راهظإ وه قافنلاو ءًاقافنو ةقفانم قفاني قفان نم لعاف مسا : قفانملا - ٤
 لبق برعلا هفرعت مل يمالسإ مسا ىنعملا اذهب وهو «رفكلا ناطبإو مالسإلا
 OY كلذو (ذَّرُجلا قوف ةبيود = ) عوبريلا ءاقفان نم ذوخأم هنكلو «مالسإلا

 امهنيب ضرألا يف لعجي «رثكأ وأ نيقفن ضرألا يف هسفنل ذختي عوبريلا
 دحأ يمست برعلاو .بارتلا نم Lee امهدحأ ىلع لعجيو ءاقيقر اباجح
 ءاعصاقلا نم عوبريلا قحول اذإف ءءاعصاقلا رخآلا يمستو .ءاقفانلا نيقفنلا

 نم قجول اذإو .ءاقفانلا نم جرخف هسأرب نيقفنلا نيب قيقرلا باجحلا برض
 .اهنم ٌرفو ءاعصاقلا ىلإ قيقرلا باجحلا برض ءاقفانلا

 قحول اذإ هنأل WL رفكلا نطبيو مالسإلا رهظُي نم هلعفي ام هّبش دقو

 نم قجول اذإو «نيملسملا فص يف هسفن رهظأو رف هرفكب نينمؤملا لّبق نم
 هللا لوقب نيقفانملا ةقيقح نآرقلا روصيو ءمهنم هنأ رهظأو رف نيرفاكلا لّبق
 :[؟ :ةرقبلا] ةروس يف ىلاعت

 ْمُكَعَم OSG pede I GLE اَذإَو انماء اوُلاق اوُنمآ َنيِذّلا a الو
SAL Ll15(4) َنوُءِزهَتْسُم . | 

 ىلع قلطُي ناحيرلاو «ناحيرلا نم ةدحاولا ةقاطلا يه :ةناحْيّرلا 0

 . مومشملا عاونأ نم حيلا بيط تبن لك
 رجشل ةرارملا ديدش فورعم رمث وهو ءلظنحلا ةدحاو : ةلظنحلا  ؟

 . مقلعلا ىمسي

 كف ان #
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 : ماعلا حرشلا - ج

 : ةمدقم

 هلوق يحولا نم هب ءىدب ام لوأ ناكف ةءارقلا ىلإ ةوعدلاب مالسإلا أدب

 أرقا .قلع نم ناسنإلا قلخ .قلخ يذلا كبر مساب ارقا :هّيبنل ىلاعت

 .(ملعي مل ام ناسإلا ملع .ملقلاب ملع يذلا .مركألا كبرو

 ةليسو مظعأو «مولعلاو فراعملا باستكال ةليسو caf ةءارقلا OY كلذو

 يف رثألا تاذ لئاسولا مهأ نم اهنأ امك «لايجألل اهديلختو اهرشنو اهتيبثتل

 وأ هبتك يذلا هبحاص نع اديعب صنلا أرقي امنيح ءىراقلا OY ءلمعلاو ركفلا

 cS ناسنإلا يف يذغت يتلا لماوعلا رثكأ نم درجتم وهو أرقي هالمأ

 .اهب عانتقالا يف ةبوعص دجي نأ نود «ةنيبلا ةقيقحلا هيلإ يرستف «ةضراعملا

Wyىلإ دنتستو «ملعلا سسأ ىلع دمتعت مالسإلا ةلاسر تناك  

 نم ناك ءديدس رظن لك دجمتو «ةحيحص ةفرعم لك رياستو «ةرينلا ةقيقحلا

Salملعتلا ىلع ثحت نأ اهيف  blyفراعملا باستكاو قئاقحلا عت , 

 ةيبرتو ًاكولسو ًاقلخو ًاملع موقأ يه يتلل يدهي باتك مظعأ نآرقلا ناك املو

 .ولتم مظعأو ءورقم لضفأ ناك

 يف هربدتو نآرقلا ةءارق ىلع ثحي هيلع هللا تاولص لوسرلا دجن كلذل

 ىلع نارقلا ءىراق لضف لوسرلا ont ثيدحلا اذه يفو «ىتش ثيداحأ

 رأ ىلإ نيملسملا اهيف مسقيو «ةسحُم رومأب تاهيبشت ةروص يف «هريغ
 نم an «هل ةبسانم راجشألا تارمث نم ةرمثب اهنم مسق JS OE «ماسقأ

 . ةيبرعلا ةئيبلا عقاو

 ءنونمؤملا مهو مهمالسإب نوقداص نوملسم :نامسق نوملسملاف

 نيمسقلا نيذه نم لكو .نوقفانملا مهو مهمالسإب نوبذاك نوملسمو
 ءةعبرأ نذإ ماسقألاف ءهل ءىراق ريغ وأ OL AU ءىراق UY نيقفانملاو نينمؤملا

 .هل ًابسانم ًاهيبشت ةعبرألا ماسقألا هذه نم لكل لوسرلا دروأ دقو
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 :نارقلل ءىراقلا نمؤملا لثم

 نطابلا بيط عماجب «ةجرتألا لثمك هلثم نارقلا أرقي يذلا نمؤملاف
 يتلا ناميإلا ةرهوج هنطاب يف يوحي هنأل كلذو ءامهنم لك يف رهاظلا بيطو

 ءةفرعملا رطع نآرقلل هتءارقب حفني وهو «نطابلا بيط وهف نمثب ردقت ال
 نع قش اذإ نطابلا ةبيط ةجرتألا نأ امك «رهاظلا Gb وهف .ةوالتلا 115,

 . يكز رطعب حفنت اهترشق OY «رهاظلا ةبيطو اهبل معطو اهنطاب

 كلذو dats نطابلا بيط ىوح دقف نآرقلا أرقي ال يذلا ¿ نمؤملا امأ

 مدعب رسخ دقف رهاظلا يف امأ cad يف اهيوحي يتلا ناميإلا ةرهوج لضفب

 ءائراق ناك ول هنم عوضتت نأ نكمملا نم ناك تايكز تاحفن نآرقلا هتءارق

 .ةرمتلا لثمك هلثمف

 ءيس وهف .ناميإلا ةرهوج نم هنطاب الخ نآرقلا أرقي يذلا قفانملاو

 ةبيط ةناحيرلا لثمك هلثمف ءايكز ارطع حفني نآرقلا هتءارقب هنكل .نطابلا

 .معطلا ةرم ةحئارلا

 نم هنطاب الخ دق اذهو ءنارقلا أرقي ال يذلا قفانملا ماسقألا عبارو

 ةديج ةحئار اهرهاظ يف سيل ةلظنحلاك وهف cae هرهاظ الخ امك .ريخلا

 . مقلع رم اهنطاب يف اهمعطو

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 .هريغ ىلع نارقلا ءىراق لضف ١

 سفنلاو ركفلا يف رثأ نم ةءارقلل امل_.نآرقلا ةءارق ىلع ثحلا  ؟
 لمعلاو

onتسع سما  

 .اهجيرأب هرهاظ تنيز نإو هقافن ببسب قفانملا بلق ةرارم ىلع
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 ةسحم ةلثمأب ةيركفلا قئاقحلا بيرقت يف يوبنلا يوبرتلا بولسألا -

 ادبملا اذه قيبطت يف هيلع هللا تاولص قبس دقو «نيبطاخملا ةثيب نم ةاقتسم

 ءىدابملا لك يف هنأش وه امك bs رشع de ةيبرتلا ءاملع يوبرتلا
 ءايندلا ءامظع هتسردم نم جرخت دقو ؟ال فيك «ىلثملا ةيوبرتلا لوصألاو

 ممألا يف ملعلاو ىدهلاو لدعلاو قحلا اورشنف «نولثمألا خيراتلا ةداقو

۹۷ 



 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :الوأ

 : ىلي ام اهنم ةددعتم Le هوجو ثيدحلا اذه يف

 : عضاوم ةعبرأ يف هيبشتلا

 لك عمج هبشلا هجوو ءةجرتألاب نارقلا أرقي ;gill نم نمؤملا هيبشت :لوألا

 .رهاظلا بيطو نطابلا بيطل امهنم

 اهمعط OF نطابلا ةبيطو «شعنم بيط اهحير OY رهاظلا ةبيط ةجرتألاف
 تافلتخم تابيطلا oF ءاهمعط Ob يفانت ال اهيف ةضومحلاو «بيط

 . كلذ ريغ اهنمو «حلام اهنمو ءولح اهنمو «ضماح اهنمف .موعطلا

 ءىلتمم هبلق نأل ء«نطابلا بيط وهف .كلذك نارقلا أرقي يذلا نمؤملاو

 «تارطع تاحفن هناسلب هولتي يذلا نارقلل OF رهاظلا بيطو ءريخلاو نيقيلاب

 وهو «هيلإ عمتسي نم سوفن يفو OL AU يلاتلا سفن يف ىرخأ ةميظع ًاراثآو
 Lely ءهبشلا هجو ركذ مدعل (لمجم)و cad هيبشتلا ةادأ SU (لسرم) هيبشت

 ىلإ ءاميإ نمضتت .هب هبشملل ةفص وهف «بيط اهمعطو بيط اهحير» :هلوق

 .هبشلا هجو يه تسيل اهنكلو هبشلا هجو

 .اهنم لوألا هيبشتلل ةلثامم ثيدحلا ىف تاهيبشتلا ةيقبو
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 تارعإلا نم :ًايناث

 .نمؤملل ةفص رورجم وهو .هتلصو لوصوم : نارقلا أرقي يذلا ١

 فاضم (ةجرتألا) . ىلوألا (لثم) ل ربخ :(لثم) :ةّجرتألا لثم- ۲
 .هيلإ

 نم لاح بصن لحم يف ربخو أدتبم نم ةلمج :بيط اهحير ۳
 ام ىلع ساقي ام هنمو eels) نيب وه ام هنم ثيدحلا يف ام ةيقبو .ةجرتألا

 .هانركذ
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 سوال تيري

Jee) ىلإ Sl Gale : لاق - Se هللا َيِضَر- ٌيِرْدْحْلا دیعس AE 

 هللا  geَلوُسَر اي :ْتَلاَقَف  DE CaS calكسفن ْنِم اَنَل لعْجاف ,كئيدحب

JG هللا he se il ٌنُهاَنأَف ءَنْعَمَجْجاَف 

 نم نکنم اَم»  AIُمُدَقُت  BSEنم ( YSنم ًاباجج اَهَل اوُناَك

 «رانلا .

2 ae خل Fe ترو جى "رح ee zy «نينثاو». 1G هللا لوسر لاقف ؟نينثاو :ةاَرما تلاقف 
- 



 :(يردخلا ديعس يبأ) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 . يناثلا ثيدحلا حرش يف تقبس

 كف & 

 :دارملا ىنعملاو ةغللا .

 ١ - «كثيدحب لاجرلا بهذ» :

 نم ماشه نبا دروأ ءءابلا ةطساوب انه يدعو (مزال) لعف (بهذ) لعف

 ةزمهلل ةقاعملا يهو Lal لقنلا ءاب مستو لاق «ةيدعتلا ةراجلا ءابلا يناعم

 بهذ يف لوقت ءرصاقلا لعفلا Ghd ام رثكأو .ًالوعفم لعافلا رييصت يف

 .ها # مهرونب هللا بهذ# هنمو .هتبهذأو ءديزب تبهذ :ديز

 لاجرلا نأ انه دارملا نكلو «رورملاو ريسلا باهذلا ىنعم لصأو

 نهب صاخ تقو ءاسنلل قبي ملف هيلع هللا تاولص لوسرلا ثيدحب اورثأتسا

 .نيدلا رومأ نم نهنوؤشب لصتيو ْنهصخي ام هيف نملعتي

 عاونأ لكب لاجرلا بهذ يأ «مومعلا ديفت (كثيدحب) : يف ةفاضإلاو

 نم ةفرعملا ىلإ ةركنلا ةفاضإ OY كلذو .كثيدح تاقوأ لكب وأ كثيدح

 . مومعلا ةدارإ نع ةفراص ةنيرق دجوت مل ام مومعلا ديفت يتلا غيصلا

 : (اذکو اذك موي نعمتجا» ¥

 ظحالم ريغ انه امك ةدحاو ةملك لمعتستو .ةراشإلا ءامسأ نم ىه ىتلا اذو

 مل اذإ ءام رمأ نع ةيانكلل اهب ءاجي امنإو «نيتيلصألا نيتملكلا ىنعم اهيف

 ناك وأ .ةماع ةراشإ هيلإ ريشي نأ دصق لب «رمألا كلذ ديدحت ملكتملا دصقي

 .هديدحت لهجي

 عامتجال لوسرلا اهدّدح يتلا مايألا فرعي ال انه يوارلا نوكي نأ امإف

 يف مهم ريغ كلذ ركذ ىأر نوكي نأ امإو Seeks نهيتأي ىتح ءاسنلا
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 . «اذکو اذك» :هلوقب هنع ىنكف عوضوملا

 :«دلولا نم ةثالث مّدقت ةأرما نم ٌنكنم ام»

 عمج ال تادرفملا هذهو «ءىرُمو Sl ثنؤم : ةرمو Blas ةأرما

 جاجعلا نب ةبؤر لوق هنمو ‹لوؤرم ٍِءرم نم ًاردان ءاج هنأ لإ ءاهظفل نم اهل

 .نوؤرملا ديري نيأ : مهار ةفئاطل

 قلطي «نوكسف رسكبو «نوكسف مضبو نيتحتفب :دلولاو دلؤلاو :دّلَول
 . ىثنألاو ركذلاو ,eS» دحاولا ىلع

 لبقتتف ءاهلبق نوتومي مهنأ «دلولا نم ةثالث pe : هك هلوق نم دارملاو

 ةيستحم هللا ىلإ اهسفنب مهتمدق اهنأكف ةطخستم ريغ ةيضار هردقو هللا ءاضق

 نم ةثالث توم ىلع اهربص مدقت ىنعم ىلع وأ «هدنع مهيف اهتبيصم رجأ

 هدعو بسحب هللا دنع رجألا اهلعاف قحتسي يتلا لامعألا نم ربصلاو ءدلولا

 .ميركلا

 دلولا نم نينثا ميدقت وأ يأ ماهفتسالا ىلع : «؟نينثاو : ةأرما تلاقف» - ؛

 اوناك الإ دلولا نم ةثالث مَّدقت» :لوسرلا لوق فيذاحملا ىلع ds دقو «كلذك

 ةلالدللو «فوذحملا فاضملا ةظحالمل نينثا je يقبو Ol نم ًاباجح اهل

 . هيلع

 نينثا ميدقتو يأ .تابثإلا ىلع «نينثاو» BE هللا لوسر لاقف»  ه

 .كلذك دّلّولا نم

 : ةباحصلا رصع ىف تاملسملا دنع ةيبدألا ةأرحلا

 ءاسنلا ةأرج انل روصت يتلا ةريثكلا ةيوبنلا ثيداحألا نم ثيدح اذه
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 ٌنهقح لينل ٌنهيعس يف كلذو cade هللا تاولص لوسرلا رصع يف تاملسملا

 ةطابر عم «ةبيط ةيبدأ ةأرجب هللا لوسر ىلإ يتأت نهنم ةأرما هذهف
«pileلاجرلا نأل كلذو . كثيدحب لاجرلا بهذ هللا لوسر اي : هل لوقتف  

 هتاملك رثكأ مهيلإ هّجوتف «لوسرلا سلاجم نم ةمدقملا ناكم نولتحي اوناك

 هظعاومو هفيلاكتو هماكحأو هتوعد ىف مالسإلا ناك نئلو « هتانايبو هتاظعو

 صاخ هماكحأو هلئاسم yar ols . ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا لوانتي

 ىلع فّرعتلا نم مهظح نولانيف لاجرلا امأ «ءاسنلاب صاخ اهضعبو «لاجرلاب
 ام ةأرجلا نم مهيدلو «باجح لوسرلا نيبو مهنيب سيل ذإ 6 مهصخي ام

é 

 اولح امنيأ كلذ نع لوسرلا نولأسي مهف «مهنيد رومأ نم رمأ لك نع نولأسي

 رومأ نم ٌنهصخي lic َنْلاسي نأ امئاد نعطتسي دل ءاسنلا نكل ءاولحترا امنيأو

 اطالتخا طلتخملا عمتجملا ةيعورشم مدعل .َنهتالكشم هب َنللحيو «نيدلا
bbنئلو «ةيعامتجالا مالسإلا بادآ يف  Share 3Sلوسرلا سلاجم  

 .اهنع َنْلأسي نأ لاجرلا مامأ نيحتسي امبر Gai لاجرلا نع تالزعنم

 نم هيف دب ال BIS لحو ءَنهصخي ام نهميلعت نإف كلذل
 ماكحألا اهيف نهل هّجوتو .ٌنهرومأ اهيف جلاعت Gd سلاجم صيصخت

 ءةيعامتجالاو ةيقلخلاو ةيركفلاو ةيسفنلا ٌنهصئاصخ بسحب ظعاوملاو

 رومألا هذه لكلو ءاهجراخو نهترسأ لخاد ةايحلا يف ٌنهتيلوؤسم بسحبو

 نم ال لعجاف) :اهلوقب لوسرلل اهمالك تايباحصلا نم ةأرملا هذه تعبتأ

 .(هللا كملع امم انملعت cad كيتأن اموي كسفن

 نم نهجارخإو ءءاسنلا ميلعت هيف متي يذلا ديحولا لحلا وه اذه

 نسحأ ىلع ةايحلا يف Selby نيدؤي ىتح «ةفرعملا رون ىلإ لهجلا تاملظ

 ىلع ةظفاحملا عم ءاهنلمحي نأ بجي امك نهتيلوؤسم نلمحيو .هلضفأو هجو

 دسافم هيلإ عرست طلتخم عمتجم ىلإ ْنهفذق مدعو «نهقالخأو نهفافع
 اهعم رشتنت يتلا .ةمراعلا تاوهشلا نارين هيف بشتو .ةطلتخملا تاعمتجملا
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 ىرخأ ةريثك دسافمو ماثالاو يصاعملا

 لك حالصإل اهنم دب ال يتلا ىلوألا ةليسولا وه حيحصلا ملعلا نال
 .هراغصو هرابك هئاسنو هلاجر « عمتجم

 «هعورفو هلوصأ ىف ; .ةفرعملاو ملعلا ءاول مالسإلا لمح كلذ لجأ نم

uke,يف ىف رشبلا تاقبط فلتخم نيب ءامهيلإ | ةوعدلا ءاول لمح امك «هباداو  

 . نطابلاو اهنم رهاظلا ‹سفنلاو ةايحلاو نوكلا رومأ نم yl لك

 :ةأرملا ميلعت

 حالص رصنع هب نوكت ام ةأرملا ميلعت ىلع مالسإلا صرح دقو

 ءدجملاو ةوقلا ىلإ مدقتم ءلامكلا ىلإ روطتم يمالسإ عمتجم يف «حالصإو
cylاهنم ىربكلا ةماعلا ةيمالسإلا عماجملا يف اهكارتشاب نذأف «ديعس نئمطم  

 ةبطخو .ةعمجلا ةبطخ دهشتو «ةعامجلا ةالص رضحت ob بغرف .ىرغصلاو

 بطاخو «ملعلا سلاجم روضح ىلع اهثحو «ةرمعلاو جحلاب اهرمأو ءديعلا
 باطخ مومع يف ّنهجمدأو .لاجرلا هب بطاخ ام لثمب ءاسنلا نآرقلا يف هللا

 رومأب ن نهفيرعتو .نهفيقثتو نهميلعت ىلع ًاصرح «لاوحألا نم ريثك يف لاجرلا
 اقلخو ًاملع ةأرملا حالص ةيمهأ انل يدبت ةايحلا عقاو ىلإ ةرظنو ؛ نهنيد

 يف ةأرملا حالص رادقمبف ءريبكلا عمتجملا يف مث «ةرسألا لخاد ًاكولسو

 ا نوكي اهداسف رادقمبو ءاهيف ةيرذلاو ءىشنلا حالص Wu نوكي ةرسألا

 وأ ًابأ وأ ناك ًاجوز لجرلا ىلع غلاب ريثأت نم اهل ام كلذ ىلإ | فاضي .مهداسف

beةرسألا حالصل ةأرملا حالص ةيمهأو  ATلجرلا حالص ةيمهأ نم  

 دسفم وأ دشرم Sd رثأ تاذ نوكت نأ عيطتست ةأرملا OY كلذو ءاهحالصل

 لجرلا نم AST .مهتاداعو مهعئابطو راغصلا لافطألا قالخأ نيوكت يف

 ءعبطلا يف نيلو «ةقفدتم ةفطاع نم هللا اهبهو ام اهنم :بابسأ ةدعل «ريثكب

 ,مهسوفنو مهعئابط رادقم ىلع راغصلا رومأ يف ةكراشملاو جامدنالل ةيلباقو

 يف مهل ةودق اهوذختي ىتح .مهتقث زارحإو مهّبُح باستكا يف ريبك رثأ هل امم
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 اهلافطأل اهتمزالم عقاو اهنمو ءاهتافرصت رئاسو ءاهقالخأو ءاهلامعأو ءاهلاوقأ
 ةلباق a) ةنيجعو «ةيقن ةرطف دعب دولازي ام مهو «مهتأشن تاقوأ رثكأ يف

 «كلذك ءوس نم اهيف عبطي امو «هيلع CBE ريخ نم اهيف عبطي امف «فّيكتلل
 اعيش سبتقاو «لفطلا oye بلص ىتم < ,ليدبتلاو رييغتلا كلذ دعب رسعي مث

 .هيلع باش ٍءيش ىلع بش نمو .ةداعلاب وأ ديلقتلاب

 وأ اهترسأ لخاد ةلوفطلا ةيبرت يف رثألا اذه لك ةأرملل ناك املو

 اهلعج ىلع لمعلاو ءايقار انيوكت اهنيوكتب ةيانعلا نم LY ناك ءاهجراخ
 ةيبرملا هب نوكت ام اهميلعتب الإ متي ال كلذو «ةنسح ةوسأو ةحلاص ةودق

 ةفطاع نم هللا اهبهو امم ,sola VI 6 ةلسح ةيمالسإ ةيبرت اهتيبرتو .ةلضافلا

 هئشنت يذلا اهليج هب يذغت ىتح «ريخلاو ناميإلاب اهسفنو اهبلق ءلمل ةقيقر

 . هيبرتو

 كلذ ر رس نع ثحبن مث «نيبڏهم نيلضاف ًادالوأ طال es كلذلو

 لثم ىلع مهوبأ نكي مل ناو ؛ةبذهم ةبقت ؛ةلضاف ةيبرم أن مهل نأ ملعنف

 نأ ملعنف كلذ ّرس نع ثحبن مث «نيفرحنم نيدساف ًادالوأ ظحالنو كلذ

 دعب بجع الف .نولضاف نوحلاص ءابأ | مهل نوكي دقو ةدساأف 4 ةفرحنم i مهل

 ةلضاف ةيبرم نوكت ىتح ley المعو ًاملع ةأرملا {Oe تابجوملا هاه لك

 نهب ةصاخ تاعامتجا ةدّدحم ًامايأ aa نأ ءاسنلا رمأي هيلع هللا تاولص

 اذك موي نعمتجا» cade هللا تاولص هللا لوسر لاقف . ٌنهملعيو نهيتأيو
CAS 

 ىلإ عامتجالل نردابت دقف ةصاخلا نهتالكشم لولُح نيبتو .ٌنهنيد رومأ ةفرعمل

 ديعاوملا يف ةي يبنلا نهاتأف .َنْعمتجاف che ةصاخلا لوسرلا سلاجم
 GAs لئاسم نع هنلأسو Co ام نهل ed هللا هملع امم نهملعف ةدّدحملا

 . هيلع هللا تاولص نهباجأو .ٌنهِصئاصخب
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 لاوحأب قلعتي امع لاؤسلا يف تائيرج راصنألا تايباحص يف ناك املو

 97 اعد ذإ تارملا ىدحإ يف يب لوسرلا نهيلع ىنثأ ٌنهصئاصخو ءاسنلا

 نع نلأسي نأ نهؤايح ّنهعنمي ال راصنألا ءاسن هللا محر» : < لاقف ةمحرلاب

 . (ٌنهنيد

 : ءاسنلا ىلإ هيلع هللا تاولص لوسرلا نم صاخ هيجوت

 «ريبك رثأ ةأرملا ةايح عقاو يف اهل ةيضق هيجوت نم هب ّنهصخ امم ناكف

 نم اهيدي نيب همدقتو هدقفت ام ىلع ديدشلا نزحلا نم هيلإ ضرعتت ام ىهو الأ

 .اهدالوأ

 تغلب امهم ةوق عيطتست ال يتلا ردقلاو ءاضقلا ةيضق .توملا ةيضق اهنإ

 ىلع عقولا ديدش نزحم ءالتبا يهو ًائيش اهعقاو نم رّيغت وأ اهيف لخدتت نأ

 .ًاماليإ رثكأو bay دش ذأ مألا سفن ىلع هنكل ءاهلك سوفنلا

 لمحي بئاصملاب ءالتبالا نأ نيدلا ةفسلفو ةعيرشلا ةمكح ىف مولعمو

 املو «تانسحلا ةدايزو col Jl عفرو ‹تائيسلا ريفكت ةمعن هلخاد ىف

 اهيلع ربصلاب رجألا ناك ايندلا يف بئاصملا ربكأ نم توملاب ةبيصملا تناك
 هب اهتيصم نوكت نم ةصاخبو ءرجألا مظعأ نم اهيف هللا ء اضقب 0

 نيترم ناسنإلا ةايح يف ترركت اذإ ةبيصملا هذهب فيكف cel يهو ال أ رکا

 يأ ءرانلا نم هبحاصل ًاباجح نوكي ىتح ومنيو ومني كلذب رجألا نإ .رثكأ وأ

 دولخلا نود رانلا باذع نم ًائيش اهيلع قحتسي يتلا هتائيسو هتائيطخل ًارفكم

 املسم باصملا نوكي ob طورشم بئاصملا ىلع رجألا لوصح نأل .اهيف

 .هدارم هب يرجي اميف هيلع طخستم ريغ هللا ءاضقب ًايضار ًانمؤم

 : ٌنهل لاقف هباطخب لوسرلا ّنهّصخ كلذلو

 .«رانلا نم ًاباجح اهل اوناك الإ دلولا نم ةثالث مدقت ةأرما نم نكنم ام»

 cel JL صاخلا لوسرلا سلجم تارضاحلا نم ةأرما تعمط انهو

 ىلإ هيدي نيب es نمم تناك اهلعلو (؟نينثاو) : ماهفتسالا ليبس ىلع تلاقف
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 . باجيإلا ليبس ىلع «نينثاو» : هلي هللا لوسر لاقف «نيدلو ةرخالا

 «كلذ وحن وأ اهنم ذخؤي وأ اهل تومي لوقي نأ نود «مّدَقت» لك هلوقو

 هنم عزني نم فالخب «ميلستو اضر نع ةداعلا بسحب همدقي امنإ ءيشلا مّدقي

 هبضغي كلذ نإف «ةقرس هنم قرسُي وأ .ًابصغ هنم بصغي وأ ءاعزن ءيشلا
 . هسفنب ءىشلا مّدقي نمم نوكي ال ام هنم نوكي ىتح هطخسيو

 «ميدقتلا ةباثمب هب ميلستلاو اضرلا ناك ًاميدقت ال ًاذخأ توملا ناك املو
 نيعلا ىف رهظي امو ءديدشلا نزحلا نم بلقلا يف عقي ام كلذ نم عنمي الو

 الو هدر ناسنإلا كلمي ال رثأتو .اهعفد نكمي ال ةفطاع اهنأل ءءاكبلا نم

 لوسرلل يفوت امنيحف .ردقلاو ءاضقلا هب يرجي امب ميلستلاو اضرلا ضراعي
 الو عمدتل نيعلا نإو نزحيل بلقلا ofp :لاق ميهاربإ هنبا هيلع هللا تاولص

 ءاكبو هبلق نزح نكي ملف «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :انبر يضري ام لإ لوقن
 . هردقو هللا ءاضقب هاضرو هميلستل ًاضراعم هنيع

 # ان نت

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 .لوألا ردصلا ىف تاملسملا دنع ةيبدألا ةأرجلا - ١

 يف ًاحلاص ًاوضع نوكت ىتح ةأرملا ميلعتب مالسإلا امتها " 

 . مهتيبرت ىلع فرشت نمل ةلضاف ةيبرتو قلخو لمع نم ةايحلا يف اهتيلوؤسمب

 ءاسنلا ميلعتل سلاجم قوثوملا ملاعلا صيصخت ةيعورشم - 5

Sythe yeyةنتفلا بابسأ نع ةديعبو «ةمرحملا ةولخلا نع ةديعب نوكت . 
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 .رانلا نم اهل ًاباجح نوكي ىتح اهتائيس عيمج اهل ًارفكم كلذ

 يتلا تاعوضوملا رايتخا يف هيلع هللا تاولص لوسرلا ةمكح - ٦

 Ge اهدقع يتلا سلاجملا ىف ءاسنلا بسانت

 يف هبانطإو «زاجيإلا هبساني يذلا ماقملا يف هزاجيإو لوسرلا ةغالب - ۷

 . بانطإلا هبساني يذلا ماقملا

Aهمالك يف صن نأ دعب ةأرملا لاؤسل ًاباوج «نينثاو» لوسرلا لوق  

 كلذب ًانوذأم نوكي نأ لمتحي ءدلولا نم ةثالثل ميدقتلا نوكي نأ ىلع قباسلا

 وأ ءاهتباجإو ةأرملا لاؤس نيب ام كلذب يحولا هيلع لزن نوكي نأ وأ ءًاقباس
 ضعب دنع ةصاخ ةلاح لوسرلا ىعار امنإو «هل موهفم ال ددعلا نوكي نأ

 امبرو «باجيإلاب باجأ اهنود امع لثس املو ءاهيلع صنف تارضاحلا ءاسنلا
 .ملعأ هللاو Lat باجيإلاب OEY دحاو دلو نع لئس ول

* ¥ *# 
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Cpe lly ةغالبلا 

Yiنايبلاو ةغالبلا هوجو نم » 

 لإ دلولا نم ةثالث مدقت ةأرما نم َنكنم ام» BS يف :رصقلا ١
 هنأل ءةفصلا ىلع فوصوملا pad باب نم وهو . .«رانلا نم ًاباجح اهل اوناك

 يأ «رانلا نم مهب ةبوجحم يه دلولا نم ةثالث مدقت ةملسم لك ىنعم يف

 نم بجحلا الإ اهمدعو ةاجنلا عوضوم يف ةمايقلا موي تافصلا نم اهل سيل
 .رهاظ وه امك يقيقح ال يفاضإ pad وهو .رانلا

 امل «نينثاو» لوسرلا لوق يفو (نينثاو) ةأرملا لوق يف :زاجيإلا -
 مالكلا ةلالدل غيلب زاجيإ وهو ءاهنودب ىنعملا متي ال يتلا فيذاحملا نم انفرع
 هيلع قباسلا

YYم هلوق يف كلذو :لسرملا زاجملاو غيلبلا هيبشتلا -  : Ypاهل اوناک  

 نع رفكت مهيف اهتبيصم OY كلذو ءرانلا نم باجحلاك يأ «رانلا نم ًاباجح

 .رانلا نم تبجحف ةنجلا تلخد اهتائيس اهنع as یتمو ‹ اهتائيس

 ًاباجح مهمدقت نيذلا دالوألا نوكي نأ GALL وهف : لسرملا زاجملا امأ

 ةرفكم مهتومب اهتبيصم تناك الإ يأ يأ « مهتومب اهتبيصم دارملاو cl نم اهل

 ذإ بّبسملا ةدارإو ببسلا قالطإ ¿ نم وهف ءرانلا نم اهل باجحلاك يهف اهتائيسل

 امنإ اهتبيصم ببس نأل فذحلاب ًازاجم هيف نأ امك ‹ مهب اهتبيصم ببس مهتوم
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 هلحم ميقأو ببسلا فذح مث «هماقم ببسلا ميقأو Conall فذحف مهتوم وه

 . هماقم

 د6 د6 4

 بارعإلا نم :ًايناث

 : (هيف كيتأن ًاموي كسفن نم انل لعجاف) - ١

OY (ًاموي) نم لاح فوذحمب وأ (eet ب قلعتم رورجمو راج (Wd) 

 ane 0 Ne TSO حس .ًالاح تراص اهفوصوم ىلع تمدق اذإ ةفصلاو yy) ل

 رج لحم يف فاكلاو (لعجا) ب قلعتم رورجمو راج (كسفن نمر

 . هيلإ فاضم
 اء يسم راسب ت لب =

7 

(Ley)انه افرظ نوكي نأ حصي الو (لعجا) ل هب لوعفم  oFىنعملا  

 ae .هب لوعفم هنأ ىلع

 . (ًاموي) ل ةفص بصن لحم يف (هيف كيتأن) ةلمجو

 ١ - «اذکو اذك موي رعمتجا» :

(1S) (موي) و فاضم مويو (عمتجا) ب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم 
 يف نوكسلا ىلع ةينبم يهو .قبس امك ةدحاو ةملك انه اهنأل هيلإ فاضم

 .ةفاضإلاب رج لحم

 (رانلا نم ًاباجح اهل اوناك الإ دلولا نم ةثالث مدقت ةأرما نم نکنم امد“ :

 نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج (نكنم) . يفن فرح (ام)

 .الاح راص فوصوملا ىلع مّدق املف ةفص لصألا يف هنأل (ةأرما)

 مومعلا ديكوتل هب ءيج دئاز رج فرح (ْنِم) .
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 نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم (ةأرما)

 .دئازلا رجلا فرح اهروهظ

 (ةأرما) ل ةفص عفر وأ رج لحم يف (دلولا نم ةث ةثالث مدقت) ةلمجو

 ales وأ ةأرما ظفلل ًاعابتإ

 . (اباجح) ب قلعتم رورجمو راج (اهل)

 قلعتم (رانلا نم)و .رهاظ حتفب بوصنم ناك ربخ (ًاباجح)

 .أدتبملا ربخ عفر لحم يف (رانلا نم اباجح اهل اوناك) ةلمجو «(اباجح) ب

 : ؟نينثاو :ةأرما تلاقف - ٤

 نم نينثا ميدقت وأ) : مالكلا لصأ ذإ | ءهيلإ فاضم هنأل رورجم (نينثا)

 .كلذك وهو ربخلا فذحو clare وه فاضم فذح ىلع (كلذك دلولا

 نم وأ) :ريدقت ىلع وأ .ًاضيأ فوذحم ماهفتساب رّدصم لصألا يف مالكلاو

 .فوذحم لعفل هب ًالوعفم (نينثا) ظفل نوكيف (كلذك نينثا مدقت

 . ماهفتسا ريغب اهنأ (yy eee : هللا لوسر لاقف كلذ لثمو

3Fكا  
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 ةلامح تلمحت :لاق  هنع هللا يضر قراخملا نب ةصيبق رشب يبا نع

 ee 7 AE SE س 5 تاور م و

 :لاقف ءاهيف لاسا BB هللا لوسر تيتاف

a? 9 ce رو عمر هرم تارا o£ 

 :لاق مث «اهب GU Fabs BLA UGG يتح مقا»
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 بيصي ىتح ةلاسملا هل تلحف هلام تحاتجا ةحئاج هتباصا لجرو ©

 ةهماهو 2 - “2 of همهم ۶

 . شيع نم ادادس :لاق وا . شيع نم اماوق

 ef هي 0 8 0 ا BL "نم ge عع |( علم
 دقل هموق نم اجحلا يود نم ةثالث لوقي ىتح ةقاف هتباصا لجرو©

Stهل ْتْلَحَم قا  BELدادس :َلاَق وأ « شيع نم ًاماوق ٌبيِصُي  
 . شيع نم
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 ملسم هاور
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 : (قراخملا نب ةصيبق) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 ١ - نب ةصيبق رشب وبأ وه  GNيرصبلا يلالهلا هللادبع نب .

 :ةصيبق لاق «هنع ىورو .ةرّصَبلا نم BI ىلإ َدَقَو يباحص  ؟

 » يمظع Gos «ينس ربك :تلق «؟كب ءاج ام» :لاقف يب ىبنلا تيتأ

 .هب هللا ىنعفني ام ىنملعتل كتيتأف

 %# ا

 :دارملا ىنعملاو ةغللا - ب

 هريغ نع ناسنإلا هلّمحتي ام ءاحلا حتفب ةلامحلا :ةلامح تلّمحت ١
 تاذ ناسنإ حلصيف نيقيرف نيب ماصخ وأ لاتق عقي نأك «ةمارغ وأ ةيد نم

 ةلامحلا لمحي نأ وه لمحتلاو .هسفن ىلع همزتليو .هلمحتيف لام ىلع مهنيب

 .اهيف سانلا لأسيو «هسفن ىلع مهنع

 .هب تلفك اذإ De هب GLE :ةغل لوقتو

 {cob هتيطعتسا ىنعمب Blues ًالاؤس ast ةغل لاقي :اهيف .Jui -؟

 ءهنايب بلط ملعلا نع لاؤسلاف ءيشلا بلط لاؤسلا لصأو Sle هعمجو

 .اذكهو هئاطعإ بلط لاملا لاؤسو ءاهنع رابخإلا بلط ةثداحلا نع لاؤسلاو

\\o 



 :(اهيف لأسأ) :ةصيبق لوق نم (يف)و

Uiةلامحلا رادقم يئاطعإ نأش يف لاملا هللا لوسر لأسأ يأ «ةيفرظ  

 .ةيزاجم انه ةيفرظلاو ءاهتلمحت يتلا

Lyيتلا يهو «ةيببس  SEببسب لاملا هللا لوسر لأسأ يأ «ليلعتلل  

 .اهتلمحت يتلا ةلامحلا

 .ةاحنلا دنع مولعم وه امك (يف) يناعم نم ةيببسلاو ةيفرظلا نم لكو

 لّمحت نم OF ءةاكزلا انيتأت ىتح يأ :ةقدصلا انيتأت ىتح مقأ ٣

 ةاكزلا يقحتسم نم مهنأ ىلع صوصنملا نيمراغلا مومع يف لخدي ةلامحلا
 . ميركلا نارقلا يف

fol,ةاكزلا ىلع قلطتو «هللا هجو ءاغتبا ءارقفلل ىطعُي ام ةقدصلا  

 .عوطتلا ةقدص ىلع قلطت امك ءةضورفملا

 :كسمي مث اهبيصُي ىتح ۔ ٤

 هدجو اذإ ءيشلا باصأ لاقي clgde لصحيو اهدجي يأ : اهبيصي

 . هيلع لصحو

 اذإ مالكلا نع تكسمأ :لوقت ءةلأسملا نع تكسي يأ :كسمي

 يتلا ةميظعلا ةبيصملا :ةحئاجلا :هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ  ه

 تحاتجا ةديدش ةنس مهتباصأ :لاقي ءهلك هلصأتستف ناسنإلا لام يف لحت

 .اهتحاجو , مهلاومأ

 ٦ - شيع نم ًادادس :لاق وأ ‹ شيع نم ًاماوق :

byرلام نم ناسنإلا رمأ هب موقي ام وه ءاهحتف زوجيو فاقلا رسكب  

 .انه ماوقلا نم دارملل نايب شيع نم : هلوقو «هوحنو
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 هب دست ام وه «حصفأ رسكلا نكلو اهحتف زوجيو نيسلا رسكب :ًادادَس

 . يوارلا نم كش شيع نم ًادادس : لاق وأ : هلوقو .زوعملا ةجاح

 ةنطفلاو لقعلا :اجحلاف «لقعلا باحصأ نم يأ :اجحلا يوذ نم -۷

 . ءاجحأ هعمجو

CALLAءلاملا نم هبسك لحي ال يذلا مارحلا وه ءنيسلا مضب  
GUهنأل كلذب  GSS Coyلصأو ءاهبهذي يأ  CAIتحس ردصم  

 .باذعلا ًاضيأ تحسلاو ,هلصأتسا ىتح ًاليلق ًاليلق ءىشلا رشق اذإ

 دنع ¥ #

 : ماعلا حرشلا  ج

 : ةمدقم

 مهقازرأو مهتاوقأ اهايابخو ضرألا بكانم يف لعجو سانلا هللا قلخ

 «لمعلاو يعسلا ىلع ةردقلا مهحنمو «مهشيع دغرو مهتيهافر بابسأ رئاسو

 قطنمب مهل لاقو ءاهايابخو ضرألا بكانم يف مهل ثب ام ليصحت اهب طبرو

 وه لمعلاف «هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشمافط :ةعيرشلا ناسلبو ةرطفلا
 .شيعلا بابسأ ليصحتو قزرلا باستكال ةيقطنملا ةيرطفلا ةليسولا

 يف رامثتسالاو بسكلا ىلع درفلا ةقاط ميكحلا رطافلا لعج دقو

 نأ هتقاطب عيطتسي وهف «هب ةصاخلا هتجاح نم رثكأ ةيداعلا ةيعيبطلا تالاحلا

 الو اهيف فارسإ ال يتلا هتيهافرو هشيع تاجاح نم SST رمثتسيو بستكي

 «هيعسو هبسك تاقوأ يف هتجاح نع ديزي ام ضعب هسفنل رخديل كلذو «ريذبت

 شيعلا يف هكراشي يذلا يناسنإلا عمتجملا وحن هبجاو رخآ مسقب يدؤيلو

 ادحاو هفصوب ةيعامجلا هتفيظوب موقيلو .ضرألا هذه ىلع ةيهافرلاو قزرلاو

 يقحتسمل هبسك نم هتجاح نع ديزي امم امسق مدقيف .ءاكرشلا ءالؤه نم

 ماظن قبطو «ضرألا هذه ىلع ةيناسنالل موقألا شيعلا ةفسلف بسحب كلذ

 .هدابعل هللا هعرش يذلا يعامجلا لفاكتلا
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 زجعي ةرتف يهو ةلوفطلا ةلحرم يف رمي نأ نم هل ّدب ال ناسنإلا OF كلذو

 رخاوأ يف ٌرميو «هقزر هل pda ىعسي لفاك نم هل دب الف بسكلا نع اهيف
 ىعسي لفاك نم هل دب الف لمعلا نع هدعقت يتلا ةخوخيشلا ةلحرمب هرمع

 نع زجعلا ىلإ هبابش مايأ يف ضرعتي دق هنأ امك .هتاجاحو هقزر هل مدقيل

 .ةلافك نم هل LW لمعلا

 هيف Gop ام اهنمو «ةايحلا يف لامعألا مساقت ىلإ ةجاحب ةعامجلاو

 «ريبكلا عمتجملا وأ ةريغصلا ةرسألل ءايندلا وأ نيدلل ةيرورض ةمدخ درفلا

 نيغرفتملل Ipods نأ قازرألا رامثتساو بسكلاب نيصصختملا ىلع ناكف

 لفاكتلا ماظن نمض هيلإ نوجاتحي ام اهنم دب ال يتلا ىرخألا تامدخلاب مايقلل

 . ةايحلا يف نواعتلاو

 هيف ودبت نأ نكمي ام عورأب مالسإلا ماظن يف شيعلا ةفسلف ودبت انهو
 . مهقزر باستكال يعسلاب نورومأم لمعلا ىلع نورداقلاف ءايندلا يف ام ةفسلف

 وه ام اهنم «ةريثك قزرلا باستكا قرطو .نذأو هللا عرش يتلا قرطلا نم

 وأ ةصاخ ةمدخ وه ام اهنمو «ليوحتو عينصت وه ام اهنمو «جاتنتساو رامثتسا

 نكي مل ام «قرطلا هذه نم قيرط ةيأ نع قزرلا باستكاب هللا نذأ دقو «ةماع
 رارضإ وأ «هريغ قح ىلع ناودع قزرلا بستكم هرشابي يذلا لمعلا ىف

 لوصأ نم لصأل ةفلاخم وأ «ةيمالسإلا ةلودلا ةسايسب وأ «عمتجملاب وأ درفلاب
 ماظن وأ قلخلا وأ ةدابعلا وأ ةديقعلا سمي امم هماكحأ نم مكح وأ نيدلا

 .هيلع ةنواعم وأ كلذ نم ءيش يف ةمدخ وأ .ةعامجلا

 ةيلوؤسملا مساقت ةحلصمل وأ .مهريغ ةحلصمل لمعلا نع نوغرفتملاو

 ىلع هللا اهضرف يتلا ةبجاولا ةقفنلاب مالسإلا ماظن يف نويفكم ةرسألا لخاد

 ةيلخادلا ةيلوؤسملا لمحل لصألا بسحب ةغرفتم ةأرملاف .نيرداقلا نم ةفئاط

 . مالسإلا ماظن يف ةبجاو اهرمأ يلو ىلع اهتقفن نإف كلذل .ةرسألا يف

UI,امب وأ مهبسكب ءاينغأ مهترسأ يف ناك نإف لمعلا نع نوزجاعلا  

 مهتقفن نإف «مهنيب لفاكتلا ماظن مايق هنيد يف هللا ررق نمم لام نم مهدنع
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 لح لجأ نمو .مهلفكي نأ هلك عمتجملا ىلع بجو نوكلمي امب وأ مهبسكب
 . ةضورفملا ريغو ةضورفملا ةقدصلا ماظن هللا عرش مسقلا اذه ةلكشم

 و اهاندروأ يتلا ةضيرعلا an هذه ليصفت يف انلمأت اذإ مث

 ~ ديقعت لود ةيناسنإلا تاعمتجملا فلتخم ly ىقيبطت ىلمع وهف

 ءادجتساو ةلأسملل هيف لاجم ال هنأ اندجوو .دقاحت الو دساحت الو .ناودع

 ثيدحلا اذه مهيلع صن نم مهو ةضورفملا ةاكزلا نم هقح بلاطل الإ لاملا

 :اهلمحت يتلا ةلامحلا لجأ نم لاملا ةصيبق لاؤس

osهللا لوسر ىتأ ةلامح = لمحت دق هنإ :هسفن نع يباحصلا اذه  

 نيمراقلا مسق يف doa اذهب وهف يا كا الم

 ةروس] يف ىلاعت هلوق نم ًاذخأ ةقدصلا لاومأ نم هومرغ ام نوقحتسي نيذلا

 :[9 :ةبوتلا

 . rant ةّلُْمْلاَو ,gle SLU نيكاسملاو ol pial ٌتاَقَدَّصلا اَمْنِإِد

 ,a هللا نم Lang ليبسلا ¿ نباو ais ٍليبس يفو َنيِمِراَعْلاَو باقرلا يفو

Se fold ( °( 

 ىتح مقأ» :هيلع هللا تاولص لوسرلا هل لاق اهيف abl ٌلوسر لأس اّملو
 لوق لدو ءاهتلمحت a ةلامحلا رادقمب يأ Ne كل a ةقدصلا انيتأت

 ةيئامشلا فانصألا نمض هنع انشتف ة اذإو .ةاكرلا يأ «ةقدصلا مهل عفدت

 و ةيالا يف نيروكذملا

 ةثداحلا هذه عدي مل هنأ هيلع هللا تاولص لوسرلا ةمكح ميظع نمو
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 مهل لحت نيذلا سانلا فانصأ هيف MAY الماش ًانايب اهيف يطعي نأ نود ّرمت
 مهسوفن مهثدحت نيذلل ًاعدر .ةقدصلا لاومأ ءادجتسا يهو «ةلأسملا

 يف اهب يعرش قح مهل نوكي نأ نودب ًاراثكتساو اعمط تاقدصلا ءادجتساب

 ىلع ناودع يعرش قاقحتسا نود تاقدصلا لاومأ ذخأ OY ,مالسإلا ماظن

 هلصأتسي ىتح هلکا تحسي مارح بسكمو «هب هللا نذأي ال ملظو نيقحتسملا

 | . هكلهيو

 : ةلأسملا مهل لحت نيذلا سائلا فانصأ

 تاولص لوسرلا eo ةثالثف ةلأسملا مهل لحت نيذلا سائلا فانصأ امأ

 : يلي امك يهو LG ًانايب ثيدحلا اذه يف هيلع هللا

 مث اهبيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةلامح لمحت je :لوألا فنصلا

 «هتلامح يف همزتلا يذلا مازتلالا رادقم لاني ىتح لأسي نأ هل مراغلاف «كسمي

 ي 0 داز ام ذخأي نأ ىف قح هل سيلو ةلأسملا نع كسمي نأ هيلع بجو هلان اذإف

 ةلأسملا هل تلحف هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ لجرو» : يناثلا فنصلا

 . «شيع نم ًادادس «لاق وأ شيع نم ًاماوق بيصي ىتح

 مهيلع تصن نيذلا نيكاسملاو ءارقفلا نمض فنصلا اذه لخديو
cAIهلام تحاتجا ةبيصم هتباصأ نكلو «هلامب ينغ لجر لصألا يف وهف  

 اذهل OSL ال انه عراشلا نكلو .ةلأسملا هل تلحف .ةجاح اذ ًاريقف ىسمأف

 ديزي وأ هلاومأ نم حيتجا ام رادقم ضوعُي ىتح ةلأسملا يف رمتسي نأب لجرلا

 هيف نوكي ام تاقدصلا لاومأ نم لاني ىتح لأسي نأب هل نذأي امنإو ءاهيلع

 هلام نم حيتجا امم ّلقأ ناك نإو «راثكتسا الو ةدايز نود فورعملاب ةيافكلا

 «ىنغ نم هيلع ناك ام ىلإ هديعتس تاقدصلا نأ ضورفملا سيل هنأل «ريثكب

 [ad راشأ ام وهو «هترسأ شيعو هشيع ةجاح اهب LG of ضورفملا نكلو

 ًادادس بيصي ىتح» :هلوق وأ «شيع نم ًاماوق بيصي یتح» :هلوقب لوسرلا

 Ce نم



 اجحلا يوذ نم ةثالث لوقي ىتح ةقاف هتباصأ لجرو» :ثلاثلا فنصلا

 وأ شيع نم ًاماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل obs .ةقاف هتباصأ دقل :هموق نم

 .«شيع نم ًادادس لاق

 تصن نيذلا نيكاسملا وأ ءارقفلا نمض ًاضيأ فنصلا اذه لخديو
 باصأ يذلا رقفلا نأ يناثلا فنصلاو فنصلا اذه نيب قرفلاو .ةيآلا مهيلع

 لايتحالا ةهبش ةداعلا بسحب هقفارت روتسم رقف ىنغ قباس دعب فنصلا اذه

 نيفراعلا هموق نم اجحلا يوذ نم BW ةداهش ىلإ جاتحا كلذل .بذكلاو

 يف حئاوجلا نإف يناثلا فنصلا فالخب «ةقاف هتباصأ دق هنأب هل نودهشي «هب

 ناك ىتمو «بذك وأ لايتحا اهعم نوكي نأ دعبيو «ىفخت ال ةرهاظ ةداعلا

 هب عطقنيو ةعرسب هلاح فشكني نأ دب الف ًابذاك وأ ًالتحم اهيعدم

 نم اجحلا يوذ نم ةداهش هعم نوكي نأب لوسرلا همزلي مل كلذل «بذكلا

 ةهاجو اذ نوكي نأ دب ال ةلامحلا لمحتي نم نإف لوألا فنصلا كلذكو .هموق

 ًارهتشم ًارمأ ةداعلا يف نوكي ةلامح نم هلّمحت امو ءةرهش بحاصو هموق يف

 .ةداهش ىلإ هيف ةجاح ال

 ةدايز لأسي نأ هل سيل ةحئاج هتباصأ نم مكحك ةقاف هتباصأ نم مكحو

 . هترسألو هل شيع نم اماوق هب بيصي ام ىلع

 زواجتي نم ديعوب ةثالثلا فانصألا نايب يف همالك BE هللا لوسر ىهنأو

 ةصيبق اي ةلأسملا نم ّنهاوس امف» :لاقف MLS نم ّلحأ اميف هللا دودح

 لام ةعورشم ريغ ةلأسم قيرط نع لانُي ام لكف «ًاتحس Gols اهلكأي تحس

 كلذ AST لب «ٌتحس» :هلوقب لوسرلا فتكي ملو «مارح بسكمو تحس
 ىنعم نم تحسلا ةملك يف ام ىلإ ةراشإ (اتحس اهبحاص اهلكأي» :هلوقب

 .باذعلاو لاصئتسالا

Ulفانصألا ةيقب  GLAةيا يف نيروكذملا : LIPتاقدصلا  

 اذه بجومب ةلأسملا مهل لحت نمم دحاو يف نولخاد Uf مهف « . . .ءارقفلل

 هللا نذأ امنإو تاقدصلا نم اوذخأي نأ مهتاذب نيقحتسم ريغ Lely .ثيدحلا
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 نأ ال «ةماعلا نيملسملا ةحلصمل ةياعر اهنم مهيطعي نأب ملسملا مكاحلل

 مهروجأ نوذخأي نوفظوم تاقدصلا ةيابج ىلع نيلماعلا نأل كلذو

 ul, gals SI i gal نم روجألا هذه مهل عفدي نأ مكاحللو , مهلامعأ ىلع

 مهبولق فيلأتل ةاكزلا لاومأ يف يساسأ قح باحصأ اوسيلف مهبولق ةفلؤملا

 يف ىأر اذإ ملسملا مكاحلل هللا نذأ امنإو ءاهب اوبلاطي ىتح مالسإلا ىلع

 يف نودهاجملا امأو .ةاكزلا لاومأ نم مهيطعي نأ نيملسملل ةحلصم مهئاطعإ

 مساب اولأس ءارقف اوناك OB «نوعربتم وأ نوفظوم وأ ءارقف امإ مهف هللا ليبس

 Oly ءاهيلع نيلماعلا ءاطع لثم مهؤاطعف رجألاب نيفظوم اوناك نإو «رقفلا

 ليبسلا نبا اّمأو gee لاؤس نود مهيطعي نأ مكاحللف نيعربتم ءاينغأ اوناك

 .ملعأ هللاو ةحئاج هتباصأ وأ ريقف عطقنم وهف

 %# دج 3#

 :ثيدحلا نم دافتسي ام - د

 ١ - مهو ةثالث فانصأ دحأل الإ تاقدصلا لاومأ ءادجتسا ميرحت :

 نع نوكسمي مث طقف هومزتلا ام رادقم نوذخأي مهو .نومراغلا - أ

 .ةلأسملا

 هب نودسي ام تاقدصلا نم نوذخأي ءالؤهو .حئاوجلاب نوباصملا - ب

 . مهترسأ شيعو مهشيع

 نم ةثالث ةداهش اومدقي نأ مهيلع ءالؤهو «ةقافلاب نوباصملا  ج

 ام تاقدصلا نم اوذخأي نأ مهل مث ءةقاف مهتباصأ دق مهنأب مهموق ءالقع

 . مهترسأ شيعو مهشيع ةجاح هب نوُدسي

 اهنولكأي تحس لاومأ قح نودب نولئاسلا اهذخأي يتلا لاومألا  ؟

 .باذعلاو ةكلهلا هيف امارح



 هللا ماكحأ غيلبتل تابسانملا ديصت يف عيفرلا يوبنلا بولسألا -*
 . هعئارشو

 رجوم بولسأب ماسقألا باعيتسا ىف هيلع هللا تاولص لوسرلا ةغالب - £

 نم ةفئاط تدهتجا ةينوناق داوم اهنأك ريبعتلا ةقيقد ةمكحم تارقف يف «عيفر

 بولسألا جزم عم ءاهكبس ماكحإو اهتغايص يف ينوناقلا صاصتخالا يوذ

 لاملا بسك ةبوقع نم فواخملا راثأ ذإ .ىنوناقلا نايبلا نمض يوبرتلا

 .«اتحس اهبحاص اهلكأي» :هلوقب همالك رخآ يف مارحلا
 انت ان ا
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : ًالوأ

 : ىلي ام اهنم ةددعتم ةيغالب هوجو ثيدحلا يف

 . «ةثالث دحأل لإ pe ال ةلأسملا نإ» : ب هلوق يف :رصقلا-١

 ةلأسملا لح ىنعملا OY .فوصوملا ىلع ةفصلا رصق باب نم وهو

 :امهو « نيعضوم يف : لسرملا زاحملا- ۲

 ءادجتسا وهو اهنم عون ةدارإو .ةماع يهو ةلأسملا قالطإ يف :لوألا

 .صاخلا ةدارإو ماعلا قالطإ نم وهو «لاملا

 امف» :هلوق يف اهب ذوخأملا لاملا ةدارإو ةلأسملا قالطإ يف : يناثلا

 يف فصو وه «تحس» :هلوق نأل «تحس ةصيبق اي ةلأسملا نم ٌنهاوس

 ءًاتحس اهبحاص اهلكأي هلوقب هبقعأ كلذلو MLW ال مارحلا لاملل ىنعملا

 لاملاو ببس ةلأسملاف .بّبسملا ةدارإو ببسلا قالطإ نم وهو

 .اهنع ببسم اهب ىدجتسملا

 عاونأ فلتخم هيبشت ىلع اهنأل «اهلكأي» :هلوق ىف ةيعبتلا ةراعتسالا

 ةيقب تهبشف hall عافتنالا روص نم ةروص غلبأ لكألا ذإ «لكألاب عافتنالا
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 لكألا نم قتشا مث «ىنعملا كلذ ىلع ةلالدلل لكألا ريعتسا مث «هب عاونألا

 ليبس ىلع لاملاب عافتنالا عاونأ فلتخم ىلع ةلالدلل لمعتساو «لكأي

 | . ةيعبتلا ةراعتسالا

 ا من

 بارعإلا نم :ًايناث

 هنأل حتفلاب رورجم وهو «رشب يبأ نم لدب وأ نايب فطع :ةصييق - ١

 .هب لوعفم ةلامحو «هلعافو ضام لعف DLS تلّمحت ١

 ريمضو «تيتأ لعاف نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا :اهيف لأسأ ٣

 (يتأت) لعف OY (انيتأت) ىلع بصنلاب فوطعم i :اهب كل رمأتف - ؛
 . ىتح دعب ةرمضم نأب بوصنم

 لحم يف وهو gle درفم هنأل مضلا ىلع ينبم ىدانم Lad ايه

 اهمسا اّمأ (نإ) ربخ عفر لحم يف ةلمجلا :ةئالث دحأل Y لحت ال- ١
 .(ةلأسملا) ف

 .مه :هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ عفرلاب Ble لمحت لجر-0

 . عفر لحم يف لجرل ةفص (ةلامَح لّمحت) ةلمجو

 رج لحم
 ًارج وأ ًاعفر ىلوألا لجر بسح ىلع ثيدحلا يف ةثلاثلاو ةيناثلا لجرو

 . (ةحئاج) ل ةفص عفر لحم يف (هلام تحاتجا) ةلمج - ۸
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 لعفب قلعتم وأ (ًاماوق) ل ةفص فوذحمب قلعتم (شيع نم) 4

 .ثيدحلا يف اههباش ام اهلثمو «(بيصُي)

 tn عفر لحم

 قلعتم (ةلأسملا نم) هيلإ فاضم ريمضلاو (ام) ل ةفص ىوس (ّنهاوس)

 .أدتبملا ربخ (تحس)

 امف يأ يل om) اهيحاص اهلكأي) ةلمجو 1

 .٠ متحس) نم لدب وأ . ةلأسملا

 اهنوك ةلاح يأ ءاهلكأي يف ريمضلا نم لاحلا ىلع بوصنم (ًاتحس)و
 فوذحم قلطم لوعفمل ةفص وأ ‹ قتشمد تحسلا ليوأت ىلع كلذو تحس
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of _4 س 75 يما he ۴ ae, eye - {0% ° or of 

 يتا ایک هللا لوسر نا  هنع هللا يضر بلغت نب ورمع نع  leوا

  Fue yoke Be ace oا  wee er ee BE geen Feعا ع
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 مث هللا  gle CoN:لاق مث

af عع 2 “86, Bees > عه of 4 رر عوم gf 
cal «عّدأ يذلاو ءلجرلا عدأو لجرلا يطعال ينإ هللاوف :دعب اما 

7 ° as رگ لے # روگ ot id 8 ot َكال ه 

 يذلا نم يلإ gael ١ نم مهبولق يف ىرا امل اماوقا يطعا امنإ ينكلو

oro. 6275 ° a oa “oe oe et ر روگ مب عر ر ر 

als ىنغلا نم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ اماوقا لكاو ‹ علهلاو [Son 

MOG I Re مهم 
of ماس اي Be. ys ۴ ر ر ر - }%9 مو Son تي 

 لاق  neرمح ا هللا لوُسَر ةملكب يل نأ ٌبحا ام هللاوَف :َبِلْغَت

 مّعْنلا .

 يراخبلا هاور





 :(بلغت نب ورمع) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 : هتمجرت ىف ءاج ام

 ١ (رمنلا نم) يرمنلا بلغت نيورمع وه .

 .(ىثاوج) : يمست نيرحبلا ىرق نم ةيرق نم هلصأ يباحص  ؟
 . يرصبلا نسحلا هلع یورو eo يبنلا نع ىور-“*

 نك عن

 :دارملا ىنعملاو ةغللا _ ب

 له ورمع نع ىور يذلا يوارلا نم كش : ( يِبَس وأ لامب يتأ» - ١

 اذإ ًءابسو LS ودعلا َىِبَس :لوقت ودعلا نم ٌىبسملا وه انه ىبسلاو

 ( ةّيبسم يأ Le اهيف لاقيو «ِءاه ريغب يبس كلذك ىثنألاو « يبس وهف «هرسأ

 ىتلا تاقدصلا وأ ةاكزلا لاومأ لیبق نم سیل هءاح يذلا لاملاف لك ىلعو

 فرصتلا قح نوكي يتلا ةماعلا لاومألا ليبق نم وه امنإو «ءارقفلا مساب يتأت

 بسح «هدعب نم هئافلخ ىلإ مث «هيلع هللا تاولص لوسرلا ىلإ ًاعجار اهيف

 .ةديشرلا مهتسايسو نيملسملا لاومأ ةرادإ اهب ىضقت ىتلا ةماعلا ةحلصملا
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 ayers مهءاطع كرت نيذلا يأ : (اوُبتع كرت نيذلا نأ هغلبف» - ۲

 لالجإلاو بحلا عم ةداع بتعلا نوكيو ,UN هسفن يف هيلع دجو Lies ًابتع

 . ههركي نم وأ هودع بتاعي الو !be نم وأ هقيدصو هيحاص بتاعي لجرلاف

 : (هيلع ینثأو هللا دمحف» - ۳

 لوقف ةئسحلا لاعفألاو تافصلا ىلع ناسللاب ءانثلا وه يظفللا دمحلا

 لاطأ نأ دعب هيلع هللا تاولص لوسرلا نأ هنم مهفي هيلع ىنث أ مث يوارلا

 دمحلا نم لك Soe ناك ols هيلع ءانثلا تارابعب ءاح هلل دمحلا تارابع

 .ًادحاو ءانثلاو

 ails) دعب امأ» - ٤

OF Lalمئاق (دعب) و «طرش  insنم ءاملاو ءاهطرش  ieةعقاو  

 لمعتسي لعفلا اذهو «هيطعأ الف لجرلا كرتأ يأ :«لجرلا عدأو»  ه

 الو عدو وه يذلا يضاملا برعلا هنم لمعتسي الو رمألاو عراضملا هنم

 لعفلا اذهو is كرت لامعتساب نوفتكيو cht YI عذولا وه يذلا ردصملا

 للك لوسرلا لوق ردانلا نمو yay الو Joy ًاضيأ هيف لاقي الف ردو ُرَذ لعف لثم

 مهكرت نع يأ «مهبولق ىلع GERD وأ تاعمجلا مهعْذَو نع ماوقأ َنّيهتنيل»
 . اهايإ

 :«علهلاو ع زجلا نم مهبولق يف ىرأ اًمل» - 5

 « حرفي حرف باب نم هلعفو ربصلا مدعو رجضلا نیتحتفب :عزجلا

 .عزجلا ريثك ناك نم وه عوزجلاو



alltهللا لاق ءريخلا دنع صرحلا ةّدشو «رشلا دنع عزجلا ةدش :  

 سم اذإ 1 legla ge (V4) َناَسنإلا op ily ee ةروس] يف یت

 «ربصلا مدعو بارطضالاو قلقلا نم مهبولق يف یری امل لوسرلا مهيطعي يأ

 نيكمتل مهبولق فلؤي كلذب وهف .لاملا ليصحتب عمطلاو «صرحلا ةدشو

 .اوطغعُي ملف اوكرت اذإ ريخلا

 :«ريخلاو ىنغلا نم مهبولق يف هللا لعج ام ىلإ ًاماوقأ لكأو» - ۷

 برض باب نم وهف فاكلا حتفب ل ع راضم فاكلا رسكب : لکا

 . هيلع هيف تدمتعاو هيلإ هتأجلأ ي ( نالف ىلإ Syl تلكو :لوقت « برضي

 نع ىنغلا سيل» : ةي لاق . ةعانقلا يهو سفنلا ىنغ دارملا : ىنغلا نم

 .«سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ضرعلا ةرثك

 اهب فصتت نأ نكمي يتلا ريخلا عاونأ لكل ةعماج ةملك :ريخلاو

 . كلذ

 geal رمح» -/

palيه رْمحلا لبإلاو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىلع قلطي دقو «لبإلا :  

 يأ .اهّبْهَصو اهرُمح لبإلا ريخ :لوقت برعلاو «رجاوهلا ىلع لبإلا ربصأ
 .رقشأ يأ بهصأ ريعب : لاقي «ةرقشلا يه ةبهصلا نأل اهرقش

* ¥ 
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 : ماعلا حرشلا ج

 : ةمدقم

 هضرتعي نأ LY GS وأ ًاكلم وأ ًاسيئر وأ ناك ًاريمأ  ةعامجلا دئاق نإ
 ساسو «ىلضفلا ةحلصملا ىعارو لدع امهم تالكشم ةعامجلل هتسايس يف

 سوفنلا ةجلاعم هدقعأو دوجولا ىف ام دشأ OY كلذو aL ةمكحب هتعامج

 . ةيناسنإلا

 مامأ ءةميظعلا هتدايق يف ةميكحلا لوسرلا ةسايس نيبي ثيدحلا اذهو

 امب فرصتلا ةلكشم اهنإ .تادايقلا اهيلإ ضرعتت ىتلا تالكشملا ىدحإ

 لثمأ ماع فدهو «ةيمالسإ ةياغ قيقحت ةيغب «ةديشرلا ةميكحلا ةسايسلا

 . هتيشاحو هبراقأل وأ دئاقلل. ةصاخلا ضارغألا نع ديعب .ةعامجلل

 : همسقيف لوسرلا ىلإ هب ىتتّوُي يبس وأ لام

 لاومأ نم وه سيلو «هيلع هللا تاولص لوسرلا ىلإ هب Gh لام

 ةعامجو مالسإلا ةحاصم يف اهب فرصتلا قح دئاقلل ل نوكي يتلا لاومألا

 ةمكحم ةلود نيملسملا ةعامجل دعب لماكتت مل هنأ ىلإ ًارظنو «نيملسملا

 تناك دقف .لوألا اهئوشن رود يف لزت مل اهنأو .ذئنيح 206 تارامإلا

 هميسقت ىلإ ردابي نأو ble الام رخدي ال نأ هيلع هللا تاولص لوسرلا ةسايس

 ىلإ ىعدأو ءاهيف نوعمطيو اهتارخدم نوبقري لاومأ ىلع ال « هللا ىلع مهبولق

 رابتعاو «رمأ نيملسملا ةعامج بزح املك ءاطعلاو لذبلا ىلع ًاعيمج مهبيردت

 اهعئالط تأدب يتلا ةيمالسإلا ةلودلل ماعلا قودنصلا وه هنوكلمي ام عيمج

 .رهزت اهتتبن تأدبو «رهظت

 يف يضقت نيملسملا ةعامجو مالسإلا ةحلصم نأ ىأرف لوسرلا رظن
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 هب فرصتلا قح هل امم اذهو «نيرخآ كرتيو ًاماوقأ She ob ةرتفلا كلت
 ىطعأف هل هلا نذأ امك هتدايقو هتسايس يف هيدل حجرتت يتلا ةحلصملا بسح

 ريخلا ىلع اهفيلأتو مهبولق حالصإل مهئاطعإب يضقت ةحلصملا نأ ىأر الاجر

 ناميإلاو ةعانقلا نم مهبولق يف le ةقثو «هدنع ام دافنل الاجر كرتو ءةيادهلاو

 .لوسرلاو هللا نع اضرلاو

 ناك دقو «ةلكشملا رهظت انهو ءاوبتع مهطعي ملف مهكرت نيذلا نأ هغلبف

 لاملا ىلإ نوفرشتسي مهءاطع كرت نيذلا OY سيل ءرهظت نأ بقترملا نم

 همّدقل هدنع ام عيمج ميدقت ىلإ يعد ول نم مهنمو cae راثكتسالاب نيعماط

 ليضفتلاب طبترم ءاطعلا نأ مهوتل نكلو .هللا ةاضرم ءاغتبا BE هللا لوسر ىلإ
 و .مهطعي مل نيذلا نم هيلإ Col لوسرلا مهاطعأ نمف «ةبحملا يف

 .مهل لوسرلا ةبحم نم لوألا فصلا ةبترم مانتغا يف مهدهج نوسفانتي

 دب ال ناك ةميكحلا هتدايقو لوسرلا ةسايس قيرط يف ةضراعلا هذه مامأو

 ليزملاو «ةلكشملا ضراوعل GLEN ءاودلابو ءةمكحلا ئهتنمب اهمسح نم

 .اهبابسأل

 :بتع نم هغلب ام ةلكشم لح ىف لوسرلا ةبطخ

 لاطأو !tard تارابعب هللا دمحف ًابيطخ هباحصأ يف لوسرلا فقو
AIمث كلذ يف سفنلا لاطأو ءانثلا تارابعب هيلع ىنثأ مث كلذ يف  

 حضوأو «هتبطحخ يف هدصق يذلا عوضوملا ي ىف ةرشابم لخدو (دعب Lily : لاق

 نم مهءاطع كرت نيذلا سوفن يف عقو امل يفاشلا ءاودلا وه ام همالك يف

 يطعأل ينإ هللاوف» : ديكأتلا روص غلبأب همالك ًادكؤم aul ًامسقم لاقف «بتع

 يطعأ امنإ ينكلو يطعأ يذلا نم َّيلإ بحأ عدأ يذلاو لجرلا داب و لجرلا

 يف هللا لعج ام ىلإ ًاماوقأ لكأو علهلاو عزجلا نم مهبولق يف ئرأ امل ًاماوقأ
 مهنم» :لاقف كرت نمم الجر همالكب لوسرلا صخو «ريخلاو ىنغلا نم مهبولق

 .ثيدحلا يوار وهو «بلغت نب ورمع
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 عزجلا يوذ بولق حلصأ نأ اذه يف هتمكحو لوسرلا ةسايس تناكف

 نم مهحنم امب بتعلا يوذ سوفن حلصأو .لام نم مهاطعأ Ly «علهلاو
 اهيلإ دصق يتلا ةياغلا نم مهل فشك امبو «بح نم مهل حصفأ امبو ,ميركت
 .هكرتو هئاطع نم ّلك يف

 هذه هباحصأل هيلع هللا تاولص لوسرلا If ةرركتم تابسانم ىفو
 هريغو لجرلا يطعأل ينإ» :هلوق اهنم .ثيدحلا اذه kee يتلا ةياغلا

 .«رانلا يف هللا Sy نأ ةفاخم هنم BI بحأ

 ةبحم نم JIN) ةبترملا ئلع ًاسفانت مهبتع ناك نيبتاعلا نأ Je لديو

 ال ةبحملا ةدايز ليلد ءاطعلا نأ مهمهوت ىلع ءانب هيلع هللا تاولص لوسرلا

 نم مهسوفن ةلكشم لوانت دق لوسرلا مالك نأو .ًادسح الو لاملاب ًاعمط
 يل نأ بحأ ام هللاوف) :بلغت نب ورمع لوق ءاهضراوع لازأو اهلازأف اهبابسأ

 هئاطع يف لوسرلا صيصخت نأ ملع امل هنأل ء(مّعنلا رمح هللا لوسر ةملكب

 ةيمالسإلا ةحلصملا هيلإ وعدت ام كلذو .مهاطعأ نم بولق حالصإل ناك دق

 ام لك لاز «مهاطعأ نيذلا نم هللا لوسر ىلإ بحأ مهكرت نم نأو «ةماعلا

 يويند ءاطع لك نم ريثكب ربكأ ءاطع لان دق هنأب سحأو «بتع نم هسفن يف

 نمو AAS pki Sie هذه لوسرلا ةملك لدب هل نوكي نأ بحي ال وهف ءرخآ
 ذإ ةصاخبو «برعلا دنع لام مركأب ىنغ سانلا رثكأ ناك كلذ هدنع ناك

 اذه يفو «بلغت نبورمع مهنم» :لاقف SUL همسا لوسرلا صصخ

 رئاسو اضرلاو ناميإلاو ةعانقلا نم هبلق يف امب ميظع هيلع ٌءانث صيصختلا

 .ريخلا فونص

 :ثيدحلا نم دافتسي ام د

 ةماعلا لاومألا ةرادإ يف فرصتي نأ مالسإلا ماظن يف ةمألا دئاقل 1

 .نيملسملا ةحلصم دودحو ةيمالسإلا ةحلصملا دودح نمص
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Jeءابرقألا وأ ءاّبحألا يباحي ال نأ مالسإلا ماظن يف ةلودلا سيئر  

 .نيملسملا ةعامج ةحلصم وأ «ةماعلا ةيمالسإلا ةحلصملا باسح ئلع

 ام اهليبس يف لاومألا لذب يعدتست يتلا ةيمالسإلا ةحلصملا نم ۳

 ناميإلا نيكمتو ءريخلا ىلع اهفيلأتو .دارفألا par بولق حالصإ هنأش نم

 .اهنع ناطيشلا غزاون درطو ءاهيف

 ةاوادم ىلإ ةردابملا يف cell هتمكحو «ىلضفلا لوسرلا ةسايس - 4

 .ءىش اهبان ىتم هعابتأ بولق

 هنيعب صخش ىلع وأ سانلا نم ةفئاط ىلع ىنلعلا ءانثلا زاوج  ه

 سواسو نم سوفنلا يف قلعي دق ام ةاوادم يف كلذ رثأو «ةينيد ةحلصمل

 . هتاغزنو ناطيشلا

 «هئارو نم هعابتأ هب سماهتي ام سسحتي ًاظقي نوكي نأ دئاقلل يغبني 5
 PM ذخ) :ةلئاقلا ةمكحلاب المع ,لحفتست نأ لبق رومألا كرادت ىلإ ردابيل

 . (هلباوقب

 لك ةيبرتو « هعابتأ سوفن صئاصخ ةفرعم يف لوسرلا رظن ذافن - ۷

 .هب ةصاخلا هعفاودو هلويمو هترطف بساني امب مهنم

 دنع دعا &



 بارعإلاو ةغالبلا

Yaiنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  

 : يلي ام اهنم ةددعتم ةيغالب هوجو ثيدحلا يف

 لجرلا يطعأل ينإ هللاوف» :هلوق يف تادكؤم ةدعب ربخلا ديكأت - ١

 ةلمجلاو مسقلا) : يه تادكؤم عبرأب ديكأتلا ةلمجلا هذه يفف «لجرلا عدأو

 دعب نيركنملا ةلزنم نيبطاخملا ليزنتل كلذو (ةقلحزملا ماللاو نإو ةيمسالا

 . مهل هتبحم الو هتمكح

 رخآ ىلإ «مهبولق يف ىرأ امل ًاماؤقأ يطعأ امنإ» هلوق يف :رصقلا  ؟

 هؤاطع روصقم يأ ءةفصلا ىلع فوصوملا رصق باب نم وهو .ثيدحلا

 روصقمو ‹ علهلاو عزجلا نم اهيف امل مهبولق حالصإ ةياغ ىلع سانلا ضعب

 .ناميإلاو ةعانقلا نم مهبولق يف ام ىلع دامتعالا ةياغ ىلع نيرخآ هكرت

 . سنجلل «لجرلا عدأو لجرلا يطعأل ينإ» :هلوق نم لجرلا يف (لأ) - ۳
% * 

 بارعإلا نم :ًاينا

 دوعي ريمض لعافلا بئانو .لوهجملل ينبم ضام لعف : لامپ يتأ-١

 .هب قلعتم راجلاو cope St ىلع
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 مسا بصن لحم يف ينبم لوصوم (نيذلا) :اوبّتَع كرت نيذلا نأ ۲

 .لوصوملا the ةلمجلاو pull ىلع دوعي ريمض هلعافو لعف (كرت) .(نأ)

 يف ةلمجلاو لعافو لعف (اوبتع) . مهَءاطعإ كرت :هريدقت فوذحم دئاعلاو

 .(نأ) ربخ عفر لحم

 (عدأ) ةلمجو أدتبم (يذلا) : يطعأ يذلا نم لإ col gol يذلاو " 

 ءاي وه رورجمو راج (يلإ) .ربخ وهو ليضفت لعفأ Lol) لوصوملا ةلص

 . يطعأ يذلا نم كلذكو ءّبحأب قلعتم وهو ءملكتملا
 ةادأ (امنإ) : علهلاو عزجلا نم مهبولق يف ىرأ امل ًاماوقأ يطعأ امنإ - ٤

 .هنع اهتفك يتلا ةدئازلا «ام»و لمعلا نع ةفوفكم يهو pp» نم ةبكرم رصح

 هرخا لالتعال لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف (يطعأ)

 لحم ال (ىرأ) :ةلمجو لوصوم مسا (ام) رج فرح ماللا (ىرأ امل) ءايلاب
 قلعتم رورجمو راج (مهبولق يف) .لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا نم اهل

 قلعتم (عزجلا نم) .هيلإ فاضم رج لحم يف ينبم مسا ريمضلاو «ىرأب
 ام ىلإ» :هلوق اهلثمو ةينايب انه نمو (ىرأ (LS يف (ام) نم لاح فوذحمب

 . «ريخلاو ىنغلا نم مهبولق يف هللا لعج

 أدتبم (ورمع) مدقم ربخب قلعتم (مهنم) :بلغت نبورمع مهنم ه

 فاضم (بلغت) قتشمب ليوأتلا ىلع ةفص وأ لدب وأ نايب فطع (نبا) .رخؤم

 .فرصلا نم عونمم هنأل ةحتفلاب رورجم هيلإ

 قلعتم (يل) pel A هللا لوسر ةملكب يل نأ بحأ ام-5

 (ةملكب) .رهاظ حتفب بوصنم رخؤم اهمسا (َرْمُحِ) مدقم نأ ربخ فوذحمب
 ىلع ةمدقتم لاح يهو (معنلا رمح) نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 ةلمجو . هللا لوسر ةملك لدب يأ ءلدبلا اهانعم (ةملكب) يف ءابلاو ءاهبحاص
 . لص مهللا يأ cele يئاشنإ اهانعمو يربخ اهظفل ةيضارتعا )2(

3K3  # 
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 34 Sp : هلك هللا ُلوُسَر َلاَق Ea يضر ٍدوُعْسَم of alae ْنَع

 اذه اي yas َلُجّرلا ىمي ُلُجّرلا ناك ai ليثارسإ يِنَب Ge صقنلا لحد ام

 دل لاح ىلع وو ath ن قي SV عضم ام دو هلا ی
 co ها َبَرَض كلَ اول ام ديو 5 st دوکي نأ كلذ عمي

 ىَسيِعَو US OLS ىَلَع َليِئاَرْسِإ يِنَب ْنِم اوُرَفَك َنيِذّلا Gp : لاق م
glَميْرَم  [pak Ley USال اوُناَك .َنوُدَتْعَي اوناکو  Be SALEهوُلَعَف ركنُم  Grid 

 ْمُهَل َتَمَّدَق ام شبل اوُرَفَك َنيِذْلا ONS ae ًاريثك ىَرَت . َنوُلَعْفي LIS ام

eiنأ  basهللا  reeيفو  OIL54( .َنْوُدِلاَخ ْمُه  ISLS 

 oe ًاريثك ;3s الو !are ام a ji Us call هللاب َنوُنمؤي

 AV - ۷۸ نم ]0 ةدئاملا] .«َنوُقساَ

as st 

 نذخأتلو Kel نع نونو (yal Ryne duly MS : لاق مث

 0 pas Bah ىلع ,dail ًارظأ alps ABAGh «ملاظلا د دي ْىَلَع

 . مهل اَمَك KAU مت Gath ىَلَع ْمكِضْعَب بوب هللا َنَيِرْضَيَ

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
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 :(دوعسم نب هللا دبع) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 يقتليو يلذه وهو «لفاغ نب دوعسم نب هللادبع نمحرلا دبع وبأ وه - ١

 . سايلإ نب ةكردم يف هيم هللا لوسر بسن عم هبسن

 .مالسإلا يف لخد نم

 لعن بحاص ناكو اهلك دهاشملاو ًاردب دهشو نيترجهلا رجاه ۳

 .هعلخي امنيح هلعن هل لمحي ناك يأ « هللا لوسر

 نيبو هنيب لوسرلا یخاو cob مالغ كنإ Bs يبنلا هل لاق ٤

 .ةروس نيعبس RE هللا لوسر يف نم تذخأ : دوعسم نبا لاق_ه

 نع عيقبلاب نفدو ةرجهلل (TY) ةلس «نامثع لبق ةنيدملاب يفوت - 1

# #* %* 

 :دارملا ىنعملاو ةغللا - ب

 : «ليئارسإ ينب ىلع صقنلا لخد ام Jal نإ)-١
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 ىلإ يدؤملا ةعيرشو ةديقع نيدلا يف صقنلا هنم دارملا :صقنلا

yasايندلا يف  ae Vyصقنلا عقاو ريوصت نم ثيدحلا يف ءاج امم ًاذخأ  

 . مهباصأ يذلا

 ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي هللا يبن ةيرذ مه :ليئارسإ ينب ىلع
 .ملعأ هللاو .بوقعي هبقلو ليئارسإ همسا ناكو :اولاق .مالسلا مهيلع

 ال هنإف عنصت ام عدو هللا قتا اذه اي :لوقيف لجرلا يقلي لجرلا ناك هنأ»  ؟

 :«كل لحي

 . حرفي حرف باب نم يقل هيضام (لَعْفَي) نزو ىلع :ىقلي

 يقتوي ىقتوا ةملكلا لصأو «يقتي ىقتا نم (عتفا) نزو ىلع :ىقتا
 ءاتب تمغدأو ٌءات ةملكلا ءاف يه يتلا واولا تبلق لعَتْفي لعتفا نزو ىلع

classiيف سفنلا لعج ىوقتلا لصأو .ةيافو ردصملا يف مهلوق ليلدب  

 .فوخم رمأ نم ةياقو

 عدو نم اهنأل ءواولا يه يتلا ةملكلا ءاف فذحب O59 (Je) ىلع : :عد

 يف عدو عراضملا يف عدي ةملكلا تراصف ًافيفخت تفذح مث عدوا عدوي

 يف ناکورتم هردصمو هيضام نأو لعفلا اذه ىلع مالكلا قبس دقو ألا

 .ًاردان كلذ نم ءاج LY لامعتسالا

 وهف (J) نزو ىلع لح هيضامو (لعفي) نزو ىلع ءاحلا رسكب :َّلحَي
 زوجي ال يأ هلل لحي ال عمو ED ةملكلا لصاو ae سب نم

 Sl اذإ its ةدقعلا لح : لوقتو هيف 7 اذإ

 :(هديعقو هبيرشو هليكأ نوكي نأ» ۔ ۳

 برشلاو لكألا يف هل ًابحاصم يأ .ثالثلا يف (ليعف) نزو ىلع

 . لعافم ىنعمب انه ليعف ةغيصو .دوعقلاو
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 :«ضعبب مهضعب بولق هللا برض» - ٤
 ام ٌدضب مهل ًءازج ءاهيف ةوادعلاو فالخلاو رفانتلا ءاقلإ نع ةيانك وه

 لهأ توكس OY «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل مهكرت نم هودصق

 مهيزاجيف «نيلطبملا تاّدوم ىلع ةظفاحم نوكي امنإ لطابلا راكنإ نع قحلا
 قحلاب اورهج ولو «ىرخأ بابسأب ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب يقلي ob هللا
 . مهمظعتو مهبحتف بولقلا مهيلع عمجي نأب هللا مهباثأل هوماقأو

 نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا نعل  ه

 : (میرم

 امنإو cal ةمحر نم درطلا وه نعللاو .لوهجملل ءانبلا ىلع : نعل

 they لوصوملاب ءاج كلذل .رفكلا نم هيلإ اوهتنا ام ببسب نعللا اوقحتسا

 .ببسلاب ًاراعشإ

 نعللا لعف داريإ عم (ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل led : ىلاعت هلوقو
 ىلعو دواد ىلع هللا لزنأ اميف ناك دق مهنعل نأ ىلإ ريشي لوهجملل ءانبلاب

 . ملعأ هللاو ليجنإلاو روبزلا LES امهو «ميرم نبا ىسيع

 ام سئبل هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك نودتعي اوناكو اوّصع امہ كلذ» 4

 :«نولعفي اوناك

 نايصعلا راشتنا ببسب ناك دق رفكلا نم هيلإ اوهتنا امو نعللا كلذ يأ

 تسئريف ءركنملا نع pla ةضيرف مهكرت نع نيببستملا ‹ مهيف ناودعلاو

 . تاياهنلا كلت ىلإ تدأ ىتلا تايادبلا هذه

 ىقتلا (اواصع) اهلصأو ةملكلا مال فذحب (اوَعف) نزو ىلع :اوًصع

 دق هنأل « يناثلا فذحي ملو ALS ءانب نم هنأل لوألا فذحف «نانكاس اهيف

 تيقبو ءاوصع تراصف هيلع لدي ام دحجوي مل فذح ولو ‹ضرغل هب ء يج

 .رمألا ةفلاخم وه نايصعلاو .ةفوذحملا فلألا ىلع ًاليلد داصلا ىلع ةحتفلا
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 نأل (نولعتفی) اهلصأو ةملكلا مال فذحب (نوعتفي) نزو ىلع :نودتعي

 تراص يدتعي ىلإ ةعامجلا واو تفيضأ Ly «يدتعي ىدتعا نم اهلصأ

 نانكاس ىقتلاف اهلبق لادلا ىلإ تلقنف ءايلا ىلع ةمضلا تلقثتسا مث «نويدتعي

 يف قبس يذلا ليلعتلا رخآ ىلإ ةملكلا ءانب نم اهنأل ءايلا تفذحف واولاو ءايلا

 .قحلا دودح زواجتو ملظلا وه ءادتعالاو ءاوصع

 (نوُلَعافتي) اهلصأو ةملكلا مال فذحب (نؤَعافتي) نزو ىلع :نوهانتي
oYىهانتي ىلإ ةعامجلا واو تفيضأ املو «ىهانتي ىهانت نم لعفلا لصأ  

 تفذحف نانكاس ىقتلاف CY ىلع ةردقم عفرلا ةمضو (نواهانتي) تراص

 .هولعف ركنم نع اضعب مهضعب ىهني ال اوناك : ىنعملاو

 لقعلا هركنيو ةمرحيو عرشلا هركني حيبق رمأ لك وه ركنملا :ركنم

 «هحبقتو همرحت اهنأل cab ai ال لوصألا هذه نأكف .ميلسلا قوذلاو حيحصلا

 | dae مءالتت الو هنع رفنت وأ

 . حيبقتلاو مذلل هب ىتؤي فرصتم ريغ دماج لعف سئب :سئبل

 نأ مهسفنأ مهل تَمّدق ام سئبل اورفك نيذلا oles مهنم ًاريثك ىرت» -

 :«نودلاخ مه باذعلا يفو مهيلع هللا طخَس

rose(نوالوتي) اهلصأو «ةملكلا مال فذحب (نوُعفتي) نزو ىلع  
 امك ةملكلا ءانب نم اهنأل فلألا تفذحف ةعامجلا واوو فلألا نانكاس ىقتلا

 «ءابحأو ءارصن يأ مهل ءايلوأ مهنولعجي (اورفك نيذلا نولوتي) ىنعمو . قبس

 مهتلكاشمل مهتقيرط نوبحيو «نينمؤملا نم مهناوخإ ىلع مهب نورصنتسيف

 ضرع اذه يفو .ناودعلاو نايصعلا يف سامغنالاو PE باكترا يف مهل

 ةالاوم ىلإ مهب ىدأ مهناودع نأ وأ . مهناودعو مهنايصع ناولأ نم نولل

 طخس مهسفنأل اومدق مهنأكف ةئيس الامعأ مهسفنأل اومَّدق كلذبو «نيرفاكلا

 . مهسفنأ مهل تمدق ام سئبف «باذعلا يف مهدولخو مهيلع هللا
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 ءايلوأ مهوذختا ام هيلإ لزنأ امو يبنلاو هللاب نونمؤي اوناك ولو» - 4

 :(نوقساف مهنم ًاريثك نكلو

 ذاختا ىلإ مهلصوأ يذلا ءادلا لصأو للعلا ةلعل نايب اذه ىفو

 دنع نم هيلإ لزنأ امبو يبنلابو هللاب مهناميإ لامك مدع وهو الأ ءايلوأ نيرفاكلا
 صقانت نكلو ءايلوأ مهوذختا ام هذه ناميإلا ناكرأب نونمؤي اوناك ولو « هللا

 لامعأ مهلامعأ تلكاشف «مهتعامج يف GLU ةرثك رمثأ مهبولق يف ناميإلا

 اورصنتساف «مهتقيرط اوبحتساف مهسلاجم اولحتساو مهعم اوبراقتف نيرفاكلا

 . مهناميإ لصأ اورسخف مهناوخإ ىلع مهب

 ملاظلا دي ىلع َنّدخأتلو ركنملا نع نّوهنتلو فورعملاب نّرمأتل هللاو ًالك» - 4

 : «ًأرصق Goll ىلع هنرّصقتلو ًارطأ gall ىلع هئرطأتلو

 عفرلا نون ىلوألا .(ثالث تانونب Shy pd اهلصأ leisy] نزو ىلع : نرمال
 Oy pt تراصف لاثمألا يلاوتل عفرلا نون تفذح دقو «ةليقثلا ديكوتلا نونف
 ةمضلا تيقبو واولا تفذحف ىلوألا ةنكاسلا نونلاو ةعامجلا واو نانكاس ىفتلاف

 . (نٌرصقتل  نّرطأتل  نّدخأتل) :ةيلاتلا لاعفألا اهلثمو ءاهيلع ًاليلد ءارلا ىلع

 تفذح (ale) اهلصأ oF (pad) نزو ىلع يهف : ٌنوهنتل امأ

 لاثمألا يلاوتل عفرلا نون تفذح مث (َننوهنتل) تراصف نينكاسلا ءاقتلال فلألا

 ءةليقثلا ديكوتلا ينون نم ىلوألا نونلاو واولا نوكسب َنْوَهْنَتاِ) تراصف
 لعفلا هبتشال تفذح ول اهنأل فذحت ملو تيقبأو ةمضلاب واولا تكرحف

 نم دارملاو (نوهنتل) تراصف ةعامجلا واو ىلع ليلد دجوي نأ نود درفملاب

 .لدعلاب هيلع هتبقاعمو هتبساحمو ملظلا نع هعنم ملاظلا دي ىلع ذخألا

 لصأو .قحلا ىلع bly ated :ًارطأ قحلا ىلع هنرطأتل ىنعمو
 راطإلا هنمو ءامهضعب ىلإ امهينثتو امهفطعتف ءيشلا يفرطب ذخأت نأ وه رطألا

ype ayلعفو .ةرئاد يف اعمتجي ىتح نيدعابتملا هيفرط فطعب  biنم  

 .هرطأيو ebb هرطأ لوقت ءرصنو برض باب
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 : لوقت [cad هندرتلو هتقيرط هنمزلتل :ًارصق Gol ىلع هنرصقتل ىنعمو

 ءرصن باب نم وهو cle هتمزلأو اهيلإ هتددر اذإ يتعاط ىلع !of ثثرصق

 .هرصقأ هترصق : لوقت

Oe 

 : ماعلا حرشلا  ج

 : ةمدقم

 ءداسفلا اهيف رشتني نأ نع تاعامجلا اهب ناصت يتلا تابجاولا مهأ نم

 لوأ هنإ .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا (BS «رشلا اهيف يرشتسيو
 .يلخادلا اهقاطن يف اهب علطضت نأ نيملسملا ةعامج ىلع بجي ةيلوؤسم

 قاطنلا يف هللا ليبس يف داهجلا نكرب هيبش يلخادلا قاطنلا اذه يف وهو

 ۰ . مهتعامج دودح نع جراخلا

 يف درف لك See تناك مهمالسإ ىوتسم ىلع اوناك اذإ نوملسملاف

 داسف نم مهدارفأ يفو ءللخ نم مهفوفص يف ثدحي ام ىلع ةبيقر مهتعامج
 نيمأ حصان مهيف درف لك ناسلو «هيهاونو هللا رماوأل ةفلاخمو فارحنا وأ

 عفر ىلع نونواعتم نورزآتم ًاعيمج مهو «ركنملا نع cb فورعملاب pl ميكح

 ناطلسب «هباقعو ملاظلا دي ىلع ذخألاو Alls رشلا ةلازإو .هعفدو ركنملا

 نلعي مالسإلا دجن كلذ لجأ نمو .هدابعل هللا ةعيرش ماكحأ Gb «ةعامجلا

 اهب ناصت يتلا ناكرألا نم نكرلا اذه مامأ ىربكلا نيملسملا ةيلوؤسم

 ميظعلا رطخلاب مهرذنيو «نيملسملا ةعامج نمض «ةيمالسإلا تاقيبطتلا

 . هللا رمأ امك هب مايقلاب اونواهت اذإ مهيف لزني يذلا

 سانلل تجرخأ ةم ةمأ ريخ دمحم ةمأ هللا لعج نكرلا اذه قيبطت ببسبو

 :[۳ : نارمع لآ] ةروس 3 ىلاعت هللا لاقف

Sell نع َنوُهنتو Gye iy ab ott eae ish ريخ ES) 

01 ) ail َنوُنِمْؤتَو 

 يهنلاو فورعملاب رمألا نأ انل om ةيمالسإلا صوصنلا ىف ةلماش ةرظنو
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 وأ ًاريبك ىثنأ وأ ناك ًاركذ نيملسملا دارفأ نم درف لك ىلع بجاو ركنملا نع

 نيدلاب ملعلا نم هرادقم ىلع ةيلوؤسملا نم لمحتي مهنم لك ,5S «ًاريغص

 ةبهلا نمو «بجاولا اذهب مايقلا ىدل هيف ةبولطملا ةمكحلا ىلع ةردقلا نمو

 ناسنإ لكف «ناسل وأ ملق يف Oly وأ ناطلس نم ءاهايإ هللا هابح يتلا ةينابرلا

 ام دودح يف بجاولا اذهب مايقلا نع لوؤسم هلمع زكرم يف وأ «هترسأ لخاد

 . هللا ةعيرش نم ملعي

Ufيغبنيف ةماع ةفصب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهمب مايقلا  

 نم لك يف اهرفاوت نم دب ال طورشب ًاققحتم اهب علطضي نم OS نأ اهيف
 : يلي امب طورشلا هذه صيخلت نكميو «ليبقلا اذه نم ًاماع ًاهيجوت ملستي

 نع ىهنيو ركنمب رمأي ال ىتح ٍةنسح ةبسنب نيدلا يف هقفتي نأ أ

 .ًاعنص نسحي هنأ بسحي وهو هنم Spe فورعم

 همايق يف ةمكحلا لامعتسا ىلع بردتيو مالسإلا Glob بدأتي نأ ب

 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ {gol : ىلاعت هللا لوقب المع «هتمهمب

 .هبولسأو هتقيرطب وأ هتوعدب مالسإلا ىلإ ءيسي ال ىتح «ةنسحلا

ofنوكي ال ىتح «هنع ىهني امع فكيو «هب رمأي ام قيبطت مزتلي  

 ال ىتحو «هب سانلا ردنتل الحم وأ ‹ ةئيس ةودق نوكيف «هلمعل ًايفانم هلوق

 نوّسنتو SU سالا 5 ADD :ليئارسإ ينبل نبل ىلاعت هللا لوق هيلع قبطني
 ال ام نولوقت مل :ىلاعت هلوقو «نولقعت الفأ باتكلا نولتت متنأو مكسفنأ

 . (نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اقم َرْبَك نولعفت

 هللا تاولص لوسرلا مالك نم ميظع ثيدح مامأ OW نحنو ءاذه

 نأ نيملسملا ةعامج ىلع بجي يذلا نكرلا اذه ةيمهأ انل نيبي «هيلع

 ءاج دقو .هنع اوُلخت وأ هولمهأ اذإ مهددهت يتلا ةروطخلا ىدمو «هب اوعلطضي
 : لحارم ثالث ىلع امسقم ثيدحلا

 عئارشلا خيرات يف نأش تاذ ةمأل يخيرات عقاو ضرع : ىلوألا ةلحرملا

 .ليئارسإ ونب مهو الأ ءةيوامسلا
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 هذهل يخيراتلا عقاولا اذه ىلع ينارق صنب داهشتسالا : ةيناثلا ةلحرملا

 ٠ .ةمألا

 هولغفي نأ نيملسملا ىلع بجي ام ىلإ لاقتنالا :ةثلاثلا ةلحرملا

 مهبيصي نأ رّذح « ليئارسإ ىنب ب يف تفلس يتلا ةيخيراتلا ةربعلا نم نيديفتسم

 ممألا تفلتخا امهم ريغتت y هدابع يف هللا ةنس ob ىركذو «مهباصأ ام

 .روصعلاو

 ددص ىف نحن يذلا ثيدحلا نم ًاذخأ لحارملا هذه ليصفت ىلي اميفو

 .هيمارم ربدتو هيناعم حرش

 : ليئارسإ ينب ىلع صقنلا لخد ام لوأ
 مهلمح مايأ نيملاعلا ىلع نيلضفم ليئارسإ ينب هللا لعج نأ قبس دقل

 ءاهيلع همعنأبو هللاب ةرفاك ةينثو بوعشلا ةيبلاغ تناك ذإ هتالاسرو هللا عئارش

 اهيف رشتناو ءايندلاو نيدلا يف صقنلا ةعباتتملا مهلايجأ ىلع لخد مث

 هللا برضو نيلسرملاو هللا ةنعل مهتباصأ ىتح تح «رشلا مهيف ىرشتساو .داسفلا

 . اليتقت اولتقو اوتتشو ۰ مههوجو تثئيسف .ةلذلا مهيلع

 ردحنملا اذه ىلإ مهب تدأ يتلا بابسألا ةسارد بجي رابتعالاو ةظعللو

 لوسرلا LS فشكي انهو 14d اوناك يذلا خماشلا دجملا كلذ دعب قيحسلا

 « مهتعامج يف ىلوألا رشلا ةرارش قلطأ يذلا لوألا ببسلا هيلع هللا تاولص

 لوسر لاقف va مهل دجمو ريخو حالص لك ىلع تن 250 ترسف

aنم هاقلي مث ل ا ا قتا اذه اي  

 . (هديعقو هبيرشو هليكأ نوكي نأ كلذ هعنمي الف هلاح ىلع وهو دغلا

 اصأ يذلا صقنلا ءىدابم نأ هيلع هللا تاولص لوسرلا نيبي اذه يفو

 رال ةضيرف مهكرتب ناك دق مهايند رومأو مهنيد رومأ يف ليئارسإ ينب
 كلذو ‹ يصاعملا يبكترم مهتعطاقم مدعبو <« ءركنملا نع لاو فورعملاب
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 هوحصنو رمألا لوأ هوظعو ةيصعمو مثإ ىلع مهنم ًادحاو اودجو اذإ اوناك مهنأ
 .هرمأ يف اونواهت همثإ نع عدتري ملو ظعتي مل اذإف «هللا مكح هل اوركذو

 يف هورجهي ملف cans roe ىلع اورمتساو «هتدوم ىلع ةظفاحم هنع اوضغأو

 اذهو ءاماثأ لعفي ملو ًامارح بكتري مل هنأك «هوسلاجو هوبراشو هولکآ لب هللا

 افولأم ًارمأ نوكت ىتح «ةيصعملا راشتنا ىلإ تاعمتجملا يف يدؤي عبطلاب
 ُحرحلا حبصأ امبر لب < ءاهركني نم دجت مل ًاداتعم ًارمأ ت تحبصأ ىتمو «ًاداتعم
 معي كلذبو «ةيرخسلاو ءاردزالل ًاراثمو ءانئاش ادومجو clans ًارمأ اهلعف نم

 اهنم ةدحاو نع توكسلا لصح ىتم هنأل ‹ يصاعملا ناولأ رشتنتو ءداسفلا

 لعتشت امك رشتنت لازت امو ءىرخألا يصاعملا ىلإ اهاودع ترس ترشتناف

 كلذ لقتني مث «ةيلمعلا ةينيدلا اهتاموقم js ةمألا دقفت ىتح ميشهلا يف رانلا

 ال ىتح تاوهشلا حاير اهفسنتو ءاهروذج نم اهعلتقتف ةديقعلا لوصأ ىلإ
 نع ىهنيو فورعملاب رمأي حصان مهيف رهظ اذإف ئيش اهنم عمتجملا يف يقبت
 حلأ اذإ مث «هورقتحاو هوردزا ءيس عقاو نم هيلإ اولصو ام مهل نيبيو ركنملا
 وأ نجسلا وأ برضلاب هيلع اودتعاف اعرذ هب اوقاض ًابستحم ًارباص مهيلع

ballطخس اهيلع لحي نأ داسف نم هيلإ تلصو امب ةمألا هذه قحتست مث »  

 . هباذعو هللا

 ةبغرلاو .مهتادوم ىلع ةظفاحملا ببسب ةاصعلا نع توكسلا ناك املو

 نع تتكس يذلا هسفن ءيشلاب ةمألا بقاعي هللا نإف مهعم تالصلا عطق مدعب

 ام اذهو .ءاضغبلاو ةوادعلا اهدارفأ بولق ىف ىقليف ءهعوقو رذح ركنملا راكنإ

 بولق هللا برض كلذ اولعف املف» : هلوقب هيلع هللا تاولص لوسرلا هفشك

 .«ضعبب مهضعب

 سملتي ءاهفوفص يف قاقشلا مكحتسيو ةمألا يف فالخلا دتشي امنيحو

 .مهنولاوي اورفك نيذلا الإ نودجي الف ءاهريغ نم راصنألا مهنم قيرف لك
 يف مهعم اولكاشت دقو !؟كلذ نولعفي ال مل .مهناوخإ ىلع مهب نورصنتسيو

leeمهسلاجم اوبحتساو «ميهافملاو تاداعلا نم ريثك يف مهعم اولثامتو  
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 مهدنع اودجوو «مهتلخادمو مهتطلاخمب اوسنأو «نينمؤملا سلاجم ىلع

 مث .ضرتعم ضارتعا وأ دقان دقن نع نيديعب «ةمرحملا تاوهشلل ًالهس ًاعترم
 تالزانتب الإ مهناوخإ ىلع اورفك نيذلا نم اهنوبلطي يتلا ةرصنلا مهل متت ال
 ىلإ اهنومدقيف «مهتاماركو مهدئاقع ىلع ةريثك تامواسمو مهئدابم نم ةريثك

 مهنم ناك ىتمو .مهيلع كلذ تلمأ يتلا يه ةرورضلا نأ نيمعاز مهئايلوأ

 نيطايشلل مهسفنأ اوملسو .هتنعل مهيلع تلحو هللا طخس مهيلع عقو كلذ

 زعو ةنوعم لك مهبلسو ايندلا يف هللا مهكلهأ مث «مهيلع ذوحتستو مهيوهتست

 تايآلا هتحضوأ ام اذهو «نودلاخ هيف مه ًاباذع ةرخآلا يف مهل ٌدعأو «ةعنمو

 هلوق يهو «ليئارسإ ينب باصأ ام ةنيبم لوسرلا اهب دهشتسا يتلا ةميظعلا
 : ١[ :ةدئاملا] ةروس يف ىلاعت

Spill Salليِئاَرْسِإ ينب نم اورفك  leميْرُم نبا ىَسيِعَو واد ٍناَسِل  
 ام oi ips x نع Opals ل اوناک (VA) َنوُدْعي اوناکو اوصع ley كلذ

 مه ْتَمّدَق ام س rs َنيِذْلا Re a 125 SF (V4) َنْولَعْفَي اوناک

pealنأ  bsهللا  eleينو  oh olaنودلاخ  ) (Aاوناک ولو  gui 

 .«َنوقساف ge م ًاريثك ٌنكْلَو ءال ْمُهوُذَحَنا ام هي Jl leg fl هللاب

 ليئارسإ ينب يف تعباتت يتلا تائيسلا نم ةلسلس یرن تايالا هذه يفو

 نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع هللا نم نعللا مهنم اورفك نيذلا قحتسا ىتح

 .مهيف نايصعلا راشتنا كلذ نم أشنف لمف کنم نع Oya ال ig . میرم

 قاقش ناودعلاو ملظلا عم نوكي نأ دب الو «ناودعلاو ملظلا مهيف رشتنا مث

 هذهلو ءاورفك نيذلا ةالاوم ىلإ مهنم ريثكب يدؤت «ةمألا يف تاوادعو فالخو

 نع ثحبلا ىدلو .باذعلا ىف دولخلاو هللا طخسب ىهتنت لويذ ةالاوملا

 هل ءايلوأ نيرفاكلا ذاختا ةمألا ىلع نّوهي يذلا لوألا يسيئرلا ببسلا
 هب ًاهيبش وأ ًامدعنم نوكي ىتح هيلإ لزنأ امو يبنلاو هللاب ناميإلا صقانت هدجن

 قسفلا راشتنا ا دحلا اذه ىلإ ناميإلا صقانت ببس امو «هنم ًابيرق وأ

 مادعناب اهئدابمو اهلامعأو اهقالخأل ةنايصلا ةكرح فوقوو «ةمألا يف نايصعلاو
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 مازلإو ملاظلا دي ىلع ذخألاو ركنملا نع يهانتلاو فورعملاب رمآتلا بجاو

 . هللا طارص ىلع ةماقتسالاب نيفرحنملا

 : ةربعلا صالختسا

 ينب باصأ يذلا يخيراتلا عقاولا ضرع يف لوسرلا لصو املو
 نيملسملا هجوو «ينارقلا صنلاب هيلع دهشتساو هدارأ يذلا غلبملا ليئارسإ

 :لاق ةربعلا نم ةدافتسالا ىلإ

Ispدي ىلع نذخاتلو ركنملا نع نّوهنتلو فورعملاب نّرمأتل هللاو  

 هللا Fp ad وأ ءارصق قحلا ىلع هنرصقتلو ءأرطأ قحلا ىلع هنرطأتلو ملاظلا

 .«مهنعل امك مكنعليل مث «ضعب ىلع مكضعب بولقب
Wi fiaعمتجملا ةنايص يف ةيعامجلا ةيلوؤسملا نيملسملا  

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا نكرب مايقلاب كلذو coil po YI نم ملسملا

 ماكحأ بجومب هيلع هباقعو «هملظ نع هعدرو ءملاظلا دی ىلع ذخألاو «ركنملا

 فلتخمب ةعامجلا ةرئاد يف هَ «فرحنم لک فطع ىلع لمعلاو مالسإلا

 7 نمض قحلا ىلع هرصقل ةيمازلإلاو ةيوبرتلا لئاسولا فلتخمب هتطاحإو

 . ةعامجلا

 ليئارسإ ونب + هلا لصو امم نسحاب مهتجيتن نوكت نل هن مهل نیب مث

 3 هللا برضي OL كلذو .هللا رمأ اوفلاخو هذه مهتيلوؤسم نع اولخت اذإ

 د مهبيصيو «قاقشلاو فالخلا مهفوفص ىلإ لخديف 6 ضعبب مهضعب

 نأ ىلإ رمألا مهب يهتلي ىتح تائيسلا مهيف لسلستت مث ءءاضخغبلاو ةوادعلا

Jesليئارسإ ىنب ينب ىلع تلح امك هللا ةنعل مهيلع  . 

 ةصاخبو ةيمالسإلا ةمألا هيلإ تلصو يذلا ميلألا عق ةاولا يف لمأتي نمو

 ةياهنلا نم أغلاب ًافوخت مهيلع فوختي مهخيرات نم ة ةرتفلا هذه يف مهنم برعلا

 يصع نم ةميلأ ًاصع نإف « مهنید اوعجاري مل ام مهرظتنت يتلا ةيزخملا
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 تلح نأ قبس يتلا ةمألا دي ىلع رصعلا اذه يف مهتباصأ دق IY بيدأتلا
 ريطخ راذنإ ةيناّبرلا اصعلا هذهو «ةنكسملاو ةلذلاب هللا اهبرضو « هللا ةنعل اهيلع

 عئارشل ركنت نم هيلع مه ام ىلع اوماد ام مهيف لحتس يتلا ةميخولا ةبقاعلاب

 مهحنم يذلا مهدجمو مهقالخأو مهنيد نوصت يتلا مهتيلوؤسمب نواهتو « هللا

 WL نوئمؤيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي مهنوك ببسب هايإ هللا
 د 6 *

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 ىلع عقت ىربك ةيلوؤسم ركنملا نع يهانتلاو فورعملاب رماتلا - ١
 بكنتو فارحنالا نع مهدئاقعو مهلامعأو مهقالخأل ةنايص نيملسملا ةعامج

 . هباداو هقالخأو هئدابمو هعئارشو هدئاقع یف مالسإلا طارص

 وه امنإ ليئارسإ ينب باصأ يذلا صقنلا يف يسيئرلا ببسلا  ؟

 .هيف نواهتلاو ركنملا نع يهانتلاو فورعملاب رمأتلا نكر مهكرت

 يصاعملا راشتناو , يصاعملا راشتنا ىلإ يدؤي نكرلا اذه كرت * 

 ضغابتلا slo ىلإ يدؤي هرودب اذهو «ناودعلاو ملظلا راشتنا ىلإ يدؤي

 «نينمؤملا ىلع نيرفاكلا ةالاوم ىلإ يدؤي Lat ريخألاو ,Gli فلاختلاو

 هللا طخس ةمألا قحتستف «ناميإلا لحم رفكلا لحي ىتح رورشلا لسلستت مث

 . هتنعلو هباذعو

 ةمأ بيصيس ليئارسإ ينب باصأ امف ريغتت نل ole ىف هللا ةنس- ٤

 . ليئارسإ ىنب لاعفأ لثم تلعف اذإ دمحم

Yooنع ىهانتلاو فورعملاب رماتلا درجم ىلع ةمألا ةيلوؤسم رصتقت  

 نأ اهنأش نم يتلا ةميكحلا لئاسولا عيمج ذاختا نم دب ال لب يظفللا ركنملا

 هيجوتلاو ةبقارملا نم جايسب مزتلملا نوصتو .فرحنملا ٌدرتو «ملاظلا عدرت

 . ةماقتسالا ةرئاد نع جرخي ال ىتح نيرمتسملا

 هللا يف هرجه همثإ نع مثالا عدر يف ةيمالسإلا ةيبرتلا لئاسو نم - 5
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 . هتسلاجمو هتيراشمو هتلكاؤم مدعو هتعطاقمو

 مث «يخيراتلا ليلحتلا ضرعب يوبنلا يوبرتلا بولسألا ةعور -۷
 دعب ةحيصنلا هيجوتب مث «هنم ةربعلا صالختساب مث sale داهشتسالاب

 . ةربعلا صاالختسا
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : الوأ

 : ىلي ام اهنم ةددعتم ةيغالب هوجو ثيدحلا يف

 : عضاوم يف ربخلا ديكأت - ١

 ةيمسالا ةلمجلاب كلذو «. . .صقنلا لخد ام لّوأ Sp : ةي هلوق يف أ
 نم سانلا سوفن يف عقي ام انه ديكأتلل يعادلاو (َّنإ) :ديكأتلا فرحبو

 .ةمألا ىلع ةروطخلاو ءوسلا ةياغ يف جئاتن

 يعادلاو «كل لحي ال هنإف» .ليئارسإ ينب نم لئاقلا لوق يف - ب

 وأ ميرحتلل ركنم هنأك ةيصعملا ىلع رارصإلا نم يصاعلا لاح هيلع ام ديكأتلل

 . هيف كاش

 ديكأتلاو «. . .فورعملاب Rn هللاو الكر : لئ هلوق يف - ج

 قتسلا لاعفألا ىف ةليقثلا ديكوتلا نونو هباوج يف ةعقاولا ماللاو مسقلاب ءاح

 ةغيص نأ (هنرصقتل - هنرطأتل SEW - نؤهنتل - َنرُمأتل) : يف ديكأتلل يعادلاو
 ءاهيف هب رومأملا ع وضوملاب ًامامتها ةَّدشب رمألا اهانعمو «ربخلا ةغيص لاعفألا هذه

oFوأ) : يف ديكأتلل يعادلاو .ةمألا يف ةريطخ جئاتن ىلإ يدؤي هب ريصقتلا  

 هللا ىلع مركأ يه اهتاذل دمحم ةمأ نأ نم مهوتي دق ام عفد ديكأت (َنَبرضيل

 ام لثمب هللا اهبقاعي مل ليئارسإ ينب لاعفأ لثم تلعف اذإف ليئارسإ ينب نم
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 هتنس يرجتو « ماعلا هللا Jus تبئي لطابلا مهوتلا اذه عفد عمو «هب مهبقاع

 . «اليدبت هللا ةنسل دجت نلو هللا LLP فلخت امنود هقلخ ىف

 . (ضعبب مهضعب بولق هللا برضإ» :هلوق يف dad ةراعتسالا  ؟

 مهبولق نأكف ةوادعلاو قاقشلاو فالخلا مهنيب اميف عقوأ هللا نأ ىنعملا ذإ

 لوسرلا هبش :ةراعتسالا هذه ءارجإ يف لوقنو .ضعبب اهضعب بورضم

 نيقيرف نيب نوكي يذلا براضتلاب سانلا بولق نيب ةوادعلاو قاقشلا

 .ةوادعلاو قاقشلا

a 

 بارعإلا نم :ًايناث

 ١ لجرلا ناك هنأ ليئارسإ ينب ىلع صقنلا لخد ام لوأ َّنإ :

 ردصملاو «ضام لعف (لخد) .ةيردصم (ام) .بوصنم َّنِإ مسا (لوأ)
 . لخدب قلعتم (ينب ىلع) .هيلإ فاضم رج لحم يف لعفلاو ام نم كوبسملا

 .(لوأ نإ) ربخ عفر لحم يف (هديعقو هلوق ىلإ . . .لجرلا ناك هنأ) ةلمجو

 : عنصت ام عدو هللا قتا اذه اي ؟

 لاغشنا هروهظ نم عنم هرخا ىلع ردقم مض ىلع Cee ىدانم (اذه)

 .ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف (Gil) .ةيلصألا ءانبلا ةكرحب رخالا

le)نم لوؤملا ردصملاو عوفرم عراضم لعف : عنصت «ةيردصم :ام (عنصت  

 مسا (Le) وأ .(عد) ل هب لوعفم بصن لحم يف لعفلاو يردصملا فرحلا

 ley نكلو «فوذحم دئاعلاو هتلص (عنصت) ةلمجو . هب لوعفم لوصوم

 . هجوأ لوألا

 :هلاح ىلع وهو دغلا نم هاقلي مث - "

 (هلاح ىلع) أدتبم :وه .ةيلاح واولا (وهو) ىقليب قلعتم (دغلا نم)

 همه ١



 :ضعبب مهضعب بولق هللا برض كلذ اولعف املف - ٤
(Ls)ةملك يهو (ذإ) ىنعمب وأ (نيح) ىنعمب يضاملا نامزلل فرظ  

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم يهو .نايضام امهالعف نيتلمج يضتقت

 ةلمج ىلإ ةفاضم يهو (برض) انه وهو اهباوج اهيف لماعلاو ةيفرظلا ىلع

 . كلذ مهلعف نيح يأ كلذ اولعف

 مهضعب َبولق هللا برض دجو يأ (copes دوجو فرح ((اّمل) نإ :ليقو

 .(برض) ب قلعتم (ضعبب)

 :اوصع les كلذ  ه

 ردقم مض ىلع ينبم ضام لعف (اوصع) .ةيردصم (ام) .أدتبم (كلذ)

 ردصملاو .لعاف ةعامجلا واوو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع

 ربخ فوذحمب قلعتم وهو .ءابلاب Je لحم يف لعفلاو (ام) نم كوبسملا

 .ًادتبملا

 :نولعفي اوناك ام سئبل ۔ ٦

 ءةاحنلا نم ةفئاطو كلام نبا دنع ديكأتلل ةيئادتبا ماللا (سئبل)

 فوذحم مسق باوج ىف ةعقاو اهرئاظنو ماللا هذه نأ ةاحنلا دنع روهشملاو

 ضام لعف (سئب) . ينغملا يف ماشه نبا اهلصف لاوحأ ةثالث يف (َّنِإ) دعب
 مسا (ام) .بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم مذلا ءاشنإل دماج

 ةلمجو .همسا ريمضلاو صقان ضام fad (اوناك) .سئب لعاف لوصوم

 . هنولعفي : هریدقت فوذحم لوصوملا مسا دئاعو «هربخ (نولعفي)

 :فورعملاب نرمال هللاو الك ٠

 رورجم ةلالجلا ظفل (هللا) مسقلل واولا (هللاو) رجزو عدر فرح (الك)
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 يف ةعقاو ماللا (Old) مسقأ :هريدقت فوذحم لعفب قلعتم وهو .مسقلا واوب

 ةيهارك ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف (Ob) مسقلا باوج
 عفر لحم يف «نينكاسلا ءاقتلال اضيأ ةفوذحملا ةعامجلا واوو .لاثمألا يلاوت

 .ثيدحلا يف ةلثامملا لاعفألا كلذ ىلع ساقيو .لعاف

 : مهنعل امك مكنعليل مث 1

 هللا وه نعللا لعاف OF ةيئاعد انه اهيمسنو .ةمزاجلا رمألا مال (ماللا)

 هللا ىلع دوعي ريمض لعافلاو le موزجم اهدعب عراضملاو cals زع

 . عمجلا ةمالع ميملاو «هب لوعفم بصن لحم يف ريمض فاكلاو

 رج لحم يف (نعل) لعفو (ام) نم كوبسملا ردصملاو .ةيردصم (ام)

 . ليئارسإ ينبل هللا نعل لثم
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 رال ل

 ُتْعِمَس َلاَق UGE هللا يضر HE ن دْيَر SELIG يبأ ْنَع

Jy}ل - هللا  - yi) : 

AS wed I OSقلد رالا يف  OSIيطب  eid 
Usيف ُراَمِحْلا ُروُدَي  TY RS SOَنوُلوُمْيَف  : SL؟َكْلاَم  

iرمان نكت  Las ialنع  Wes hbase oS 

 . (هيتأو ركنملا نع els al“ الو ٍفوُرْعَمْلاِ

 . ملسمو يراخبلا هاور
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 :ثيدحلا يوار (ديز نب ةماسأ) ةمجرت أ

 ليحارش نب ةثراح نب ديز نب ةماسأ دمحم وبأ وأ ديز وبأ وه-١

 . ىبلكلا

 هنأل «مالسإلا ريغ فرعي مل «هّبح Sly هبحو هلي هللا لوسر ىلوم- ؟

 دعقيو «هذخف ىلع يندعقيف ينذخأي اي يبنلا ناك «ةماسأ لاق ٣

 J malo : لوقي مث !sheds! igre اخف ىلع يلع نب نحل

 كك لوسرلا ةرجم دعب نسی أ نأ عم ty ىلإ ٌديز هوبأ هلمح - §

clنم راضحإل عفار يبأ هالوم عم لوسرلا هثعب ذإ  GEنم ةكم يف  

 . هنس رغصل دحا یف لوسرلا هدرو .هلهأ

 Ue هحالس يطعي وأ ءهحالس هيطعُي ُرْغَي مل اذإ BE لوسرلا ناك -
 .امهنع هللا يضر

 نينمؤملا مأ ىلع a BY ةثداح يف ةي لوسرلا هراشتسا امل - 5

 اذهو .ًاريخ VI مهنم ملعن امو .كلهأ هللا لوسر اي :لاقو ءًاريخ ةشئاع

 .لطابلاو بذكلا
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 نم اهارتشا هنري يذل By تناك يتلا هتلح BE لوسرلا هاطعأ -
 .لوسرلا ىلإ ةيده اهمَّدقف دعب ملسأ دق نكي ملو مازح 58 قوسلا

 .نمثلاب الإ ةي لوسرلا ىبأف

 .هتباد ىلع BE لوسرلا هفدري ناک ۸

 :هل لاقي ةنيهج نم يح ىلإ ةي لوسرلا اهثعب ةّيرس عم جرخ -4

 .نينح يف لوسرلا عم تبث نمم ناكو . (ةقرحلا»

 .اهل هرضحأ لإ هعيطتسي ًئيش هنم بلطت ام هاب بلا ريثك ناك ٠١
 ينار املف : لو يبنلا تيتأ (ديز :ي (th يبأ لتق امل :ةماسأ لاق - ١

 تیقال ام لثم مويلا كنم يقآلا» :لاق هتيتأ دغلا نم ناك Lida colie تعمد

 .«سمأ كنم

 دعب برعلا ىف تلصح ىتلا رال لم ةيسارمل هدب م ةباحصلا يأر

 لبق هءاول لوسرلا دقع شيج رييست ىلع pel ركب ابأ GS .لوسرلا ةافو

 يف ركب وبأ ىشمو  ميظعلا ريخلا كلذ يف ناكو , جئاتنلا تناك امهم « هتوم

 :لاقف ءنلزنأل وأ Gs هللا لوسر ةفيلخ اي :لاقف بكار ةماسأو «هعادو

 : ليقو ءةنس (VA) ذئموي ةماسأ Gee ناكو .بكرأ ال هللاوو لزنت ال هللاو

 .ةنس )۲١(

vrهللا لوسر نأ ةورع نع دعس نبا جرخأ  BEنم ةضافإلا رخآ  

 (ةماسأ وه) دوسأ سطفأ مالغ ءاجف ءهرظتني ديز نب ةماسأ لجأ نم «ةفرع

 !؟اذه لجأ نم انسبح امنإ :نميلا لهأ لاقف

 .امهعفريو هيلع هيدي عضي ريخألا عزنلا يف وهو BE لوسرلا لعج 4

 . ىل وعدي هنأ تفرعف :ةماسأ لاق

 ىلإ لقتنا مث (Ball اهمسا قشمد ىرق نم ةيرق يف ةَّدم نكس -
۱1۲ 



(dtةنس اهب تامف  )٥٤(ةنس ليقو  (OA)وأ  )فين هرمع غلب دقو )04 

 حيباصملا ةاكشمو ةباحصلا ةايح نم ًاعمج
 ر ماشه نبا ةريسو

“7 00 - 

 :دارملا ىنعملاو ةغللا

 ١ (هنطب باتقأ قلدنتف» :

 ليسلا قلدنا :لاقي « حباتتو ةعرسب ءيشلا جورخ قالدنالا : قلدنتف

leةعباتتمم تمجه يأ ليخلا تقلدناو ءاعيرس اقفدتم مجه يأ موقلا  

 رسكب بتقو بتق هدرفم عمج باتقألاو ءهنطب ءاعمأ يأ : : هنطب باتقأ

 .امهحتفبو ءاتلا نوكسو فاقلا

 .ةغل هثينأت نأ ةديبع وبأ یکحو .ركذم نطبلا ظفلو

 :«ىحرلا يف رامحلا رودي امك اهب روديف»- ¥

 احرلا فلأو ءهب نحطي يذلا ميظعلا رجحلا يهو .ظفللا ةثنؤم :احرلا

 .واولاو ءايلا نيب ددرتم اهلصأ نأل ‹فلألاب بتكتو ءايلاب بتكت

 ةينثتو ءاضيأ ىحرلا توحر لوقتو ءاهتلمع يأ ىحرلا تيحر : لوقت

 . ءاحرأو ol اهعمجو .نايحرو ناوحر احر

 :(؟كلام نالف ايد - ۳

 اذإف ناتفرعم امهو سانلا نم ىثنألاو ركذلا نع ةيانك :ةنالفو نالف

 00 فلألاب ةنالفلاو نالفلا تلق سانلا ريغ يف امهب تينك
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 ٤ - «ىلب لوقيف» :

 ىفنملا لعجتف هلاطبإ ديفتو «ىفن دعب الإ يتأت الو «باوج فرح : ىلب

 باوج فرح معن نأل (ىلب) عقاوم يف (معن) فرح لامعتسا حصي الو

 لب فالخب هلاطبإل ال ءايفنم وأ ناك ابجوم «هقيدصتو اهلبق ءاج ام قيقحتل
 .انركذ امك هلاطبإل اهنإف

 : ماعلا حرشلا  ج

 رمألا ةمهمل ىَّدصتي نم ىلع بجي ام قباسلا ثيدحلا حرش يف انفرع

 يتلا ةيساسألا طورشلاب لخت نم ماع لكشب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 مكحلاب هعئارش ذيفنت ىلع سانلا يف مئاق هللا ىلإ عاد لك يف اهرفاوت بجي

 : يهو . ءاضقلاو ىوتفلاب وأ ‹ةظعوملاو يهنلاو رمألاب وأ «ناطلسلاو

 وأ ىواتف وأ ملع نم سانلا يف هثبي اميف ًاهقفتم Le نوكي نأ :ًالوأ

 .هنع ىهني وأ هب رمأي اميف هللا مكحب افراعو «ةيضقأ

 هتوعد ىف يدتقيو .هنع ىهني وأ هب رمأي اميف ةمكحلا لمعتسي نأ : ًايناث

 ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا# : ىلاعت هلوقب لمعيو ۰ د ىبنلاب هتلاسر ةيدأتو

 .هعئارش مازتلاو هللا نيدب ببحت نأ اهنأش نم يتلا ةميكحلا

 ظعي ام قيبطتب هسفن يف موقيو «ةيقلخلا لئاضفلاب ئلحتي نأ :ًاثلاث
 «مّرح Lee هدعبو « هللا ةعيرش همازتلاب ةنسح ةودق هسفن نم لعجيو «هب سانلا

 .روربم لمع لك يف هسفانتو .ةليضف لك ىلإ هقبسو

 ذإ «عئارلا ينايبلا هبولسأب ثلاثلا طرشلا اذه جلاعي ثيدحلا اذهو

 طرشب الخم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةمهمل ىدصتي نمل فشكي

٤ 



 هنع مهاهني يذلا ركنملا نع دعبلاو ءهب سانلا رمأي يذلا فورعملاب لمعلا

 .رانلا يف ةمايقلا موي هيقالي يذلا يزخملا ميلألا باذعلا عقاو ةروص

 يف باذعلا قحتسي هلاوقأل هلاعفأ ةفلاخم ببسيو هلمع ءوس ببسب هنإ

 ًافذق (رانلا يف (As باذعلا ةكئالم هب يتأت ULB موي هب ئتؤيف ءرانلا

logماظعلل ًامشهم ًافينع ًامادطصا اهيف امب مدطصيف » Guقلدنتف) نطبلل  

 وشح ايندلا يف هاشحو «نيدلا مساب لاومألا هيف لكأ يذلا (هنطب باتقأ

 مظاعتيو «هباوص ريطيف «نيفرتملا مظاعت هب مظاعتو «نيعشجلا

 ( ىحرلا يف رامحلا رودي امك اهب روديف) ةلذلا هيلع بكارتتو «هباذع

 دوعيف رودي هسفن دجيف رفي هنإ ؟رفملا نيأ نكلو «باذع نم هيقالي اّمم ًارارف

 رمأي ايندلا يف هنودهاشي اوناك نيذلا سانلا ىريو «هنم ّرف يذلا ناكملا ئلإ

 نيثرتكم ريغ مهيصاعم يف نوسمغنم مهو «ركنملا نع ىهنيو فورعملاب
 يتلا ىوقتلا لضفبو ملعلا لضفب مهيلع مظاعتي ناك دقو «ريكذت الو ةظعومب

 نوكتف «هينيع ضمغيو هسأر ضفخيف «يزخلا هلانيف ءاهب سانلا يئاري

 هتلذو هنارودب .ئىحرلا يف رئادلا رامحلا ةروصك كلذ لك يف هتروص

 ًادشرم ًاظعاو ايندلا يف هنوري اوناك نيذلا سانلا نكلو cane ضامغإو

 رمأت نكت ملأ !؟كلام نالف اي :نولوقيف) هيلإ نوتأيف ءهرمأل نوبجعي

 ةمهمل ًايّدصتم «مارحلاو لالحلاب ًاملاع تنك ذإ (ركنملا نع gy فورعملاب
 «ىلب :لوقيف) ءرشلا هوجو نع يهنلاو ريخلا هوجوب رمألاو .ماعلا هيجوتلا

 . (هيتاو ركنملا نع ىهنأو هيتآ الو فورعملاب رمآ تنك

 ام نولوقي نيذلاب GAL يذلا يناّبرلا تقملا ةجيتن وه باذعلا اذه نإ

 :[ ١١ :فصلا ] ةروس يف ىلاعت هللا لاق «نولعفي ال

Ball ulyمل اوما  GS (yy SE Vu OLEنأ هئااَدْنِع  
 . 4 َنوُلَعْفَت ال ام اوُلوُقَت

 .ءوس لك نمو كلذ نم هللا انذاعأ
# ¥ * 
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 :ثيدحلا نم دافتسي امم ۔ د

 هيلإ سانلا وعدي امب ًايلحتم نوكي نأ هللا ىلإ يعادلا ىلع بجي - ١

 . لمعو لوق نم

 ايعاد هسفن نم لعج دقو - هيهاونو هللا رماوأ فلاخي يذلا باذع  ؟

 - هنيد ةماقإب لصتت ةيالو هللا هحنم وأ هلامعأو هلاوقأ ىف سانلل ةودقو هللا ىلإ

Jalباذع نم  OY copeذإ «هريغ ةيلوؤسم نم ربكأ ايندلا يف هتيلوؤسم  

 .ةحنملا رادقم بسانت ةيلوؤسملا

 دهشم ةروص يف بولطملا ضرع نمضتملا عئارلا يوبنلا بولسألا - ۳
 يكحي يذلا راوحلا هيلإ ٌمضنا دقو .سفنلا يف رثؤيو ءرظنلا تفلي ّيح

 .نئاك عقاو هنأكف نوكيس يذلا عقاولا

 .ةميخولا بقاوعلا نم بيهرتلا ةليسوب ةيبرتلا - ٤
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : الوأ

 «ىحرلا يف ف رامحلا رودي امك اهب روديف» : هلع هلوق يف : هيبشتلا - ١

 «هبشلا هجو ركذ مدعل لمجمو فاكلا يهو هيبشتلا ةادأ ركذل لسرم هيبشت وهو

 هيبشتلل رامحلا رايتخا يف نأكو ds يف ةرركتملا ةليلذلا ةكرحلا عماجب يأ

 امك ‹لهجلاو ةلذملاو ةناهملا ريوصتب ًاناعمإ ءاحرألا يف رودي امم هريغ نود

 اهولمحي مل مث ةاروتلا اوُلمح نيذلا Sap : ىلاعت هلوق يف كلذ لثم دجن

 ملعت اذهو oly اولمعي ملو ةاروتلا اوملعت كئلوأ «ًارافسأ لمحي رامحلا لثمك

 .هب لمعي ملو هيف ةسايرلل ىَّدصتو نيدلا

 ربلاب نورمأي نيذلا ديدهت دروأ هنأ هتغالبو لوسرلا نايب نمو ۲

 .ةلاحم ال ةمايقلا موي يتالا لبقتسملا تاحفص نم ةبيهر ةحفص

 % ان ا

 بارعإلا نم :ًايناث
 ١ «رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي لجرلاب ىتؤي»- :

 لماوع نع هدرجتل عوفرم وهو .لوهجملل ينبم عراضم لعف (ىتؤي)
 لتعم ay رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآا ىلع ةردقم ةمضب مزجلاو بصتنلا

 .فلألاب رخآلا
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 بئان هنأ ىلع الحم عوفرم وهو «رجلا فرحب ًاظفل رورجم : (لجرلاب)

 . لعاف

 فاضم وهو (ىتؤي) ب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم :(ةمايقلا موي)

 . هيلإ فاضم ةمايقلاو

 (ىقلي) «بيقعتلاو بيترتلا ىلع لدي فطع فرح ءافلا :(ىقليف)

 لعفلاو ءلجرلا ىلع دوعي ريمض هلعاف بئانو .لوهجملل ينبم عراضم

 . ىتؤي لعف ىلع ءافلاب فوطعم

 : ؟«ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نكت ملأ ؟كلام نالف ايد ۲

 وهو «ةفرعم درفم هنأل مضلا ىلع ينبم ىدانم (ُنالف) ءادن فرح (اي)

 «أدتبم عفر لحم يف ينبم ماهفتسا مسا ام ؟(كلام) .ءادنلاب بصن لحم يف

 ملأ) كل نئاك ءيش يأ :ريدقتلاو ءربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج :كل

 ىنعم نم عراضملا بلقي بلقو مزجو يفن فرحف «ماهفتسا فرح (؟نكت

 همساو ملب موزجم صقان عراضم لعفف يضملا ىنعم ىلإ لابقتسالاو لاحلا

 . نكت ربخ بصن لحم يف (فورعملاب رمأت) ةلمجو .تنأ هريدقت رتتسم ريمض

 ب ¥ ¥
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 :(يرعشألا ىسوم يبا) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 . عبارلا ثيدحلا حرش يف تقبس

He #¥ % 

 :دارملا ىنعملاو ةغللا - ب

 ١ - يلم ناد  gil fingهب هللا ين  Gil rs PS(ُهَمْوَق :

  adsيف : لصألا  Slمئاق  Jeرصنع دوجول ٍءيشب ٍءيش هيبشت

 :ةغل لاقيو .امهنيب لثامت وأ هباشت رصانع وأ  Ac«لثمو  eyهيبشتلا يف

 . ًالامعتسا رثكأ

 يف ىلاعت هللا لوق هنمو «فصولا» ىنعمب «لْتَمْلاَو لثملا» :ةملك يتأتو

 1 ۱۴۳ را ] ةروس

  Jكلذك ةنجلا فصو .

 ىلع «لجر لثمك» :ثيدحلا اذه يف لكك لوسرلا لوق لمح نكميو
 ةدئاز فاكلا نإ : لوقن نأ نم حجرأ اذه iss ( eo) فصوك)» يأ اذه

 ثيدحلا حارشو نيرسفملا نم ةفئاط هركذ يذلا ريسفتلا وه وهو » eal نييرتل
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 لوقن ْذِإ he pk هلثمك سيلا :ىلاعت هللا لوق هنمو ءلامعتسالا اذه لثم يف

 .ًادئاز سيلو «هيبشتلا هانعم رج فرح فاكلاف اذه ىلعو

 هب هللا ينثعب ام لثمو يلثم» :ثيدحلا اذه يف هلوقب BE لوسرلاو

 لجر لاحب «هموق ىلإ اهب هللا هثعب يتلا هتلاسرو هسفن هبشي ( . . لجر لثمك

 لإ لبقأف مهمهادي اميظع ارطخ ئأر .مهيلع صيرح هموق ئلع رويغ

 . مهادملا رطخلا نم اهوذقنُيو مهسفنأب اوجني ob مهحصنيو مهرذني
 woe < 9.9 م نگر 2

 : «ينيعب شيجلا تيار ينإ» - ۲

 : يأ «نالف ES : ةغل لاقي . اهريغل وأ برحلل نوريسي ٌدنج : شيحلا

 .ًاشيج هنم بلط يأ ع هريمأ لماعلا شاجتسا :لاقيو . شويجلا حج

 سفن تشاج :برعلا لوقت (شاج) ردصم اهّلصأ (شيج) ةملكو

 . هنطب يف ام فذقتل تجاهو !OLE اهباصأ اذإ ULES اشويِجَو اشيج لجرلا

Olga) ْتهجتاو CHE اذإ Shall SE ًاضيأ نولوقيو: 

 «جراخلا وحن ةعفدنملا ةرئاثلا ةيلخادلا ةكرحلا ئنعم لوح رودت ةداملاف

Jaaتَلَغ اذإ : شيجت . 
 هتئدهت ىلع هبحاص ردقي ملو هيف ام cle اذإ : شيجُي ٌردصلا

 .راثو برطضاو جاه اذإ sew ٌرحبلا

 .ًاقتَحو ًاظيغ UE اذإ :ردصلا يف شيجي مهلا

 .رارفلاب مهو فوخلا BAS نم برطضا اذإ :شيجت نابجلا سفن

 . كلذ ىلع سقو

 دارفإلاب ىرخألاو ةينثتلاب امهادحإ : نيتياورب ثيدحلا يف تءاج : : ينيعب

 . (ينْيَعب)
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 ةيملعلا ةيؤرلا دارأ هنأ مهوت عفديل ‹هينيعب شيجلا ىأر asl نابأ دقو

oa Salكلذو «ءةيرصبلا ةيؤرلا ال  oYتابثإ يف ىوقأ ةيرصبلا ةيؤرلا  

 .ربخلا

 : «نايرْعْلا ٌريذنلا انآ ىنإو» -¥

 نم لعاف مسا) لعفم ىنعمب .ليعف وهف «رذنملا يأ :ريذنلا

 . (يعابرلا

 رذنأ يأ : موقلا cr «رذنلا» ىلع ريذنلا et .ًاراذنإ هترذنأ :برعلا

Ob allوه  Spallهبايث نم . gallsلاقي . بايثلا نم درجتلا وه  

 :ةأرملل ٌلاقيو . نايرعو ِراَع وهف َةَيْرُعَو Le ىَرْعَي هبوث نم لجرلا يرع : : ةغل

 . ةناّيرعو Eley «راع

ofو# سمر ءو  orهرس كرا ر  

 نم هتدرج اذإ .ىرعتف ةيرعت هتيرعو انأ هتيرعا :ةيدعتلا ىف لوقتو

 . هبايث

 فرشم le» ٍناكم ىلع (Se اولعجي نأ برعلا ةداع نم ناك دقو

 هذه بقاري ًانيع مهل نوكيل .ءادعألا اهنم me نأ نكمي يتلا كلاسملا ىلع

 اذه درجت «ءوسب دصاق مهدصق وأ .ديعب نم ةازغ لبقأ اذإف «كلاسملا

 «نایرع درجتم وهو هناكم نم اهب مهل حولي ذخأو .ىّرعتو هبايث نم لجرلا
 ىلع مهدنع ةمالع كلذ ناكو ‹ققحملا رطخلاب هذه هتكرح يف مهرذنيف

 يف ؤطابتلا الو .نواهتلا لمتحت ال يتلا ىوصقلا ةجردلا ىلإ رطخلا لوصو

 . ةيتاوم ةصرف يف ههجو نم رارفلا وأ .رطخلا ءردل دادعتساالا

 هنأل (ةئيبر) :برعلا دنع مسي ةمهملا هذهب موقي يذلا لجرلا اذهو

patieلا : يأ  we de39 . فرشم  
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You,ًاضيأ : OV chenناسنإلا يف ةبقارملاو راصبإلا ةادأ يه نيعلا . 

 «هبايث نم دّرجت ًالبقم ًارطخ أر اذإ ةئيبرلا اذه وه :ناّيْرُعْلا ريذنلاف
 رطخلا ءردل نوُدعتسيف casey هتكرح هموق ىريف « عفترملا هناكم نم اهب حولو

 ةهجاوم نم ارارف مهناكم نم ليحرلا اهنمو «مهل ىدجأ اهنوري يتلا لئاسولاب
 .ةهجاوملا ىلع ةردقلا مهيدل نكي مل اذإ .ودعلا

 هتوعد يفو .هللا باذع نم هموقل هراذنإ يف هسفن ةي لوسرلا هّبش دقو

 تيأر GL :هموقل لوقي يذلا ءنايرعلا ريذنلاب ,LOLI ةاجنلا ىلإ مهل
 مكمهادي نأ لبق «لبقملا رطخلا نم اوجناف «ّينيعب مكل يزاغلا شيجلا

 اريوصت رثكأ نوكي اذهب وهف «ةيبرعلا ةئيبلا عقاو نم عزتنم هيبشت اذهو
 .اريثأت رثكأو ءاهنايب ديري يتلا ةركفلل

 : ءاَجتلاف» - ٤

 .ةرركم lows) ًءاجنلاف» :ثيدحلا تاياور yar يف ءاجو

 . ةاجنلاك وسي وأ رضي وأ كلهُي امم صالخلا وه : ءاجنلا

 هتيجنأ :لوقت ةيدعتلا يفو .ةاجنو HS IAS وجني ES :برعلا لوقت
 | . هتيجنو

 .ةاجنلا اوجنا وأ .ةاجنلا اوبلطاف : ئىنعملاو

 : «مهتلهم ىَلَع ant هموق نم ٌةفئاط هعاطأف»  ه

 ةاجنلا بلط نم هيلإ مهاعد اميف هوعاطأو هموق نم ةفئاط هقّدصف : يأ

 مهمهادي الثل .مهناكم اوكرتو ءأئداه ًاريس ليللا لّوأ نم اوراسف «رارفلاب
 . هتمواقم نوعيطتسي Y مهو « هيف مهو ودعلا

 سانلا نم ةفئاطلاو «ءيش يأ نم ءزجلا وأ ةعطقلا يه ةفئاطلا : ةفئاط

 :دهاجم نع يورو «نيلجر وأ الجر ضعبلا اذه نوكي دقو «مهنم ضعبلا
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 نم نانثا alt :ءاطع لاقو «دحاو صخش (ةفئاطلا) ظفل هيلع قلطي ام لقأ نأ

 ال فلألا ىلع داز امف يأ «فلألا نود امب ةفئاطلا مهضعب دّدحيو .سانلا

 . ةفئاط نم رثكأ وه لب «ةفئاط ظفل هيلع قلطي

 «روظنم نبال برعلا OL رظنا»

gplليللا لّوأ نم وأ «ليللا ىف اوراس يأ . 

 أ نم وأ «ليللا يف وذ راس اذإ اجالا جلي بكرلا gil : لوقت

held,رحّسلا ريس لادلا مضب . 
HAS,هّلك ليّللا ريس لادلا حتفب . 

Ulجلدي جلَدا :هيف لاقيف ليللا رخآ يف ريسلا  . 

 «روظنم نبال برعلا ol رظنا»

 ءودهب : : يأ «مهلهم کا :ثيدحلل ةياور يف ءاجو : tele ىلع»

 نونوكي مهنأل «مهرمأ نم نم ةلجع نودو «ةحارو ةنينأمطو قفرو ٍةدؤتو ةنيكسو

 ضاضقنالا ديريو مهقحالي مهءارو ودعلا ناك ول ام فالخب « نينمأ ذئنيح

 يف لجعتلا مدعو قفرلاو ةدؤتلاو ةنيكسلا :«لُهَمْلاو  لَهَمْلاو  ُهَلْهْمْلا»

 .رمألا

 .لجعي ملو دأتا اذإ هلمع يف لجرلا لّهمت :ةغل لوقت

 هللا لاق .هيلع JAS ملو هّئرظنأ اذإ Ly Sg :ةيدعتلا يف لوقتو
 :[قراطلا] ةروس يف هلوسرل ىلاعت

7c geeله  oFيا نرو 08%  
Seay(۷) «اديور مهلهما نيرفاكلا . 

 :[ لّمزملا ] ةروس يف ىلاعت لاقو
24a 0سو  ofم  a FORE,0  # 

 )١١(. «اليلق مهلهمو ةمعنلا يلوا نيبذكملاو ينرذو#

 .راظنتسالا :لاهمتسالاو



 : (مهناكم اوَحَبْصَأَ AD ٌةفئاط 555« - 5

 بلط نم هيلإ مهاعد اميف هوعيطي ملو هموق نم ةفئاط هتبذكو : يأ
 اوراصو .حابصلا يف اولخد ىتح «هيف مه يذلا مهناكم اورداغي ملف .ةاجنلا

 . مداقلا شيجلا لبق نم مهادملا رطخلا ةوطسل ةضرُع
£ 0 of 

 « ىسمأ :لوقت امك «حابصلا يف لحد : يأ ‹«لجرلا حبصا :ةغل لوقت

 .ءاسملا يف لخد : يأ

 .راهنلا لوأ حابصلاو

 مرو

 ٠١ - (مهحاتجاو مهكلهأف شيجلا مهحبصف» :

 mie See لوقن .ًاحابص شيجلا مهاتأ يأ :شيجلا مهحّبصن

 .ًءاسمو ًاحابص هانيتأ اذإ ُماَنْيَسَمَو مرحلا

 Bes Ob LA :ةغل لوقت .ئكله اوراصف مهلتقف يأ :مهكلهأف
 .تام اذإ ًاكالَمَو Islay اكله

2 of 4 ع 
 . مهلاومأ ذخأ وأ ءادحأ مهنم قبي ملف مهلصاتسا يأ : مهحاتجاو

 نم لصأتست وأ ءلاملا حاتجت يتلا ةميظعلا ةلزانلاو ssl يه :ةحئاجلاو

 . حئاوجلا اهعمجو ۰ مهب تلزن

 رهو مهرذنأ نم حصنب اولمعي مل نيذلا نيرذنملا حابص َءاس دقلو

 . نيمألا حصانلا وهو هتوعدل اوبيجتسي ملو .مهيلع صيرح مهب ميحر

 7 م ae ر همر رر رام _ 020 oe همر 8

 ام بذكو يناصع نم لثمو هب ٽئج ام عبتاو ىنعاطا نم لثم كلذف» ۸

Seٌقحلا نم هب » : 

 اذه يف ي لوسرلا هبرض يذلا لثملا وه هيلإ ٌراشملا :كلذف

 .ثيدحلا

 مل نيذلا عمو .هوعاطأو هل اوباجتسا نيذلا عم لوسرلا لاح هب ُلّثمملاو

 ك١



 . قحلا نم هب ءاج ام اوبّذك 3[ اوبيجتسي

 عبتاو عاطأو هب نمآ نم هّبشو «نايّرُعْلا ريذنلاب Baw هّبش دق
 هب رفك نم هبشو «نايرعلا ريذنلا موق نم تجنو تجلدأ يتلا ةفئاطلاب ىدهلا

 يف تيقبف ءاهتئيبر راذنإ قّدصت مل يتلا ةفئاطلاب «ىدهلا عبتي ملو ىصعو

 .اهلاومأ حاتجاو اهكلهأف ًاحابص ٌردعلا اهمهادف ءاهناكم

¥ ¥ #¥ 

 ‹ نيعمجأ سانلل ةداعسلاو ريخلا اهيف ةميظع ةلاسرب ءاج BE لوسرلا

 . مهترخآ يفو مهايند يف
 يف هللا مهقلخ دقل egy هاجت مهتيلوؤسم سانلل دّدحت ةلاسرلا هذهو

 ةايحلا هذه فورظ يف مهولبيل 6 يدسجو يسفنو يركفو يحور ميوقتا نسحأ

 ميركتلا لزانم | ئمسأ Goel المع نسحأ ناك نمف اللمع نسحأ مهيأ ايندلا

 ميركتلا لزانم عيفر نود نم مهلف كلذ نود اوناک نمو . ميقملا ميعنلا يف

 هدوحجو هلمع ءوسو «هرفکب ميركتلا تاجرد نم ةجرد يأ ىبأ نمو

 راد «باذعلا راد يف هناكم لب ,ميعنلا راد يف ناكم هل سيلف هيلع هللا معن

 لكاشت لزانم رادلا هذه يف ءالؤه لزانمو « هللا ةمحر نم درطلاو ةنعللا

 Mey اءوس مهرثكأو , مهلامعأ ءوسو مهدوحجو مهرفك رادقم ىلعو مهلاوحأ

 ctl نم لفسألا كردلا يف هلزنم دجي os نينمؤملاو هللا نيدل اديك مهغلبأو

 .نيلفاس لفسأ ىلإ دري ذإ

 هتعاطب هللا اودبعي نأ ءريبكلا ناحتمالا اذه يف سانلا نم بولطملاو

 تابقع ةعاطلا هذهب اومحتقي نأو «هنع مهاهني اميفو «هلعفب مهرمأي اميف
 رادلا هذه نأ اوظحالي نأو «ةيويندلا مهبئاغرو مهتاوهشو مهئاوهأو مهسوفن

 هيدل ترفاوت ام بقارم نحتمم ةايح اهيف مهتايح نأو ءءالتبالا راد يه ايندلا

1١ 



 .(ةيلوؤسملا طورش لامتكاو لقع) ناحتمالا طورش

 ىلع يي لوسرلا نايب لمتشي نأ ّدب ال ناك كلذك رمألا ناك امل

 :ةيلاتلا ةيسيئرلا رصانعلا

 قولخم هّنأ نايبو .دوجولا اذه يف ناسنإلا عقوم ةقيقح فشك-١
ALS 

 .ايندلا ةايحلا فورظ يف ءالتبالا قلخلا نم ةياغلا نأ نايب  ؟

 كلامو هقزارو هقلاخ دبعي نأ :ناحتمالا اذه يف بولطملا نأ نایب * 

 .هنع ئهني اميفو هب ph اميف ةعاطلاب «هیف ءيش Sy] هتومو هتايحو هتيصان

 فالتخا ىلع «ةبولطملا ةدابعلا اهب ققحتت ىتلا رصانعلا نايب ٤

 وأ لمع وأ .ًالوق وأ GE ين وأ Gaze ءاهتاّيهامو اهلاكشأو اهروص
 .افكو ابانتجاو اكرت

 نايببو .باقعلاب وأ باوثلاب ءازجلا وهو «ناحتمالا ةجيتن نايب -

 باقعلاب ءازجلا نايببو «عاطأو قّدص نمل ىرشُبْلا نوكت sigh ءازجلا

 . ىصعو رفك نمل راذنإلا نوكي

 AS نمو «ةدلاخلا ةداعسلاو ةاجنلاب ىرشبلا هلف «عاطأو نمآ نمف

 .هلمع ءوسو هرفك رادقم ىلع هباذع بقرتيلف « ١ یصعو

 اندرأو . .(© مقر) BB لوسرلا ةلاسر نم ةريخألا ةرقفلا هذه انذخأ اذإ

 ثعُب يتلا ةيبرعلا ةئيبلا ةلاح عقاو نم هباشم لاثمب اهيف لوسرلا ةلاح لثمن نأ
 اندجو «نيعمجأ سانلل هتلاسر اوغّلبيل مث هب اونمؤيل ءاهطسو يف 5 لوسرلا

Gat Sfىلع وهو هموقل رظني يذلا «موقلا ةئيبر لاثم وه كلذل هبرقأو لاثم  

 ءابنألا نم هيتأيو «نوری ال ام ضرألا يئان نمو ديعبلا قفألا نم ىريف «قهاش

 يف مهو he بيقر 4 ر يذلا هعقوم ىلإ رظنلاب كلذو «مهيتأي ال ام

 ةرئادلا مهحلاصمو مهسفنأ نوؤش ىلإو coped ةيمويلا مهلغاشمو مهلامعأ

 . نوفرصنم

\VA 



 «مداق رطخب Gol اذإ هموق مهن يتلا ءابنألاب املا ٌبيقرلا ةثيبرلا اذه

 اهيلع هاري ةفرشم ةعفترم ةرخص 1 ماق «مهادم ليس وأ !مجاهم شيجك

 ريذنلا انأ J « ينيعب شيجلا cul ol : مهيداني لعجو cele نود هموق

 اميف هقدص مهل كلذب ًادكؤم ءاھب هموقل حولي ذخأو «هبايث علخو «نايرعلا

 اوذخأي ىتح مهرذني وهف .ىّرعت ام هدنع رمألا ققحت الول 3 هب مهرذني

 لبق اولصي ىتح «نيجلڏُم اودعتبيو «مهلاحر bee نم اولقتنيف «مهرذح

 يف مهو مهل مهودع ةمهادم نم مهتيامح هب نوكت نما ٍناكم ىلإ حابصلا

 .هيف اوناك يذلا مهلزنم

 هوقّدص هموق نم ةفئاط of لصح يذلا نكل RE لوسرلا لاح كلذك

 . هوَصَعو هب اورفكو هوبذک ىرخأ ةفئاطو .هوعاطأو هوعبتاو هب اونمأو

ulلاحك ءةاجنلا مهلف هوعاطأو هب اونمآ نيذلا  Wile illمهتئيبر  

 نيذلا لاحك «مهرظتني مهكالهف هوصعو هب اورفك نيذلا ,Ul . مهرّذج اوذخأف

I pisمهحاتجاو مهكلهأف مهودع مهأجافف ,مهّرّذح اوذخأي ملف مهتئيبر  . 

 دع دع د

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 PM لوسرلاب ءادتقا ةوعدلا يف ليثمتلا بدأ مادختسا نسح-١

 .نيبطاخملا يف ريثأت نم بدألا مادختسا يف املو كلذ

 ةيبدألا ةينايبلا ةلثمألا سابتقا يف نيبطاخملا ةئيب نم ةدافتسالا

 .اهنم

 نم راتخملا هموق ةئيبر ةباثمب هنأو «هموق ىلع ةي لوسرلا صرح “٠

 امم «ثدحي امب مهملعيو cag بقري GE ىلع ًابيقر نوكيل < , مهلبق

ree 
 .نيبذكملا راذنإو نينمؤملا ةراشب - ٤

% 
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : الوأ

 : ةيلاتلا هوجولا اهنم ةدّدعتم ةيغالب هوجو ثيدحلا اذه يف

 ١ ةيلاتلا لمجلا يف ربخلا ديكأت :

 . لك هب لا يتعب ام لتمويل ذا

 ينيعب شيجلا ,cal ينإ»

 ob gl ريذنلا انأ ينإ»

 «ُنإ» ديكأتلا ةادأبو ةيمسالا ةلمجلاب cle دق 5 dl هذه ىف ديكأتلاو
 . «انآ ينإ» يف ريمضلا راركتبو

 يعدتسي نم لاح نيبطاخملا لاح SY تاديكأتلا هذه لک تءاج دقو
 . مهوحنو نوكاشلاو نوركنملا مهيفف مهيفف ذ هل ربخلا ديكأت

 : نيعضوم يف .زاجيإلا -

oeلثمو يلثم يأ» ). نم لثم كلذف» يف فذحلاب  

 HE لوسرلا وه ملا 3 ءلثملا لماك هيلإ راشملا SY «. . ىنعاطأ نم

 ردص يف هب Le jas ءاج انه فوذحملاو .اوصع نيذلاو elt oy هموقو

 .ثيدحلا
 وأ ءةاجنلا اوبلطاف :ريدقتلا OY «ءاجنلاف» يف فذحلاب زاجيإلا - ب

 alle قبس امك ileal اوجنا



 GY «ليثمتلا هيبشتب نييغالبلا دنع ىّمسي ام ىلع مئاق ds ثيدحلا - ۳
 مهايإ هريذحتو هموقل هتوعد يف BE لوسرلاف ‹«ةروصب ةروص هيبشت ىلع لمتشي

 ىلع هعم هموق لاوحأو ةئيبرلا ةلاحب .هموقو هسفن هبشي ءرفكلا ةبقاع نم

 يف عمجتت ةيدرف تاهيبشت ىلإ ليلحتلا ىدل عجري اذه ليثمتلا هيبشتو

 .ًاريثأت

 . . ينعاطأ نم لثم كلذف» :هل لثمملا ىلع لثملا قيبطت ليصفت  ه

 . «ثيدحلا رخآ ىلإ

* * & 

 بارعإلا نم :ًايناث

(ges)لاغتشا بصنلا ةكرح روهظ نم عنم بوصنم وهو .نإ مسا  

 فاضم ملكتملا ءايو «فاضم «لثم»و .ملكتملا ءايل ةبسانملا ةرسكلاب رخالا

 .رج لحم يف وهو هيلإ

 . بوصنم وهو fp» مسا ىلع فوطعم «لثمو»

(uyةلمجو .رج لحم ىف هيلإ فاضم وهو يذلا ىنعمب لوصوم مسا  

 . بارعإلا نم اهل لحم Y لوصوملا ةلص «هب هللا ينثعب )

 ob ربخ وه عوفرم فوذحمب قلعتم رورجمو راج (لثمك»

 .«لجر» ل ةفص رج لحم يف (هموق ىتأ» ةلمجو

 لد دقو «ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلإ فاضم ىدانمو ءءادن ةادأ «موق اي»
 .ًاريدقت بوصنم ىدانملا اذهو «ميملا ىلع ةرسكلا ءاقبإ اهيلع

\A\ 



inديكأتو «يّنإ» يف مّلكتملا ءايل ًادّكؤم ءاج ريمض :انأ «انأ  

 «تنأ كتيأر :لوقت .عفرلا رئامضب يتأي ةرورجملا وأ ةبوصنملا رئامضلا

 ال» :ىلاعت هلل ةاجانم روثأملا ءاعدلا يف ءاج ام هنمو «تنأ كب تررمو

 .«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث يصحأ

 اوجناف : يأ «فوذحم لعفل قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم «ءاجنلاف»

 ًءاجنلا اوجناف : يأ «عونلا نايب ىلإ وأ ءلامكلا ىلإ ةراشإ لأب َفّرَعو ءءاجنلا

 لعفل هب لوعفم هنأ ىلع بوصنم وأ .هيف نوبغرت يذلا َءاجنلا وأ ءلمكألا

 . مكسفنأل يأ ءءاجنلا اوبلطاف :هريدقت فوذحم

 نايبلا ىلع بترتملا عيرفتلا اهانعم , ةفطاع «ءاجنلاف» يف ءافلاو

 . قباسلا
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 Gon :لاق هنأ لَك يبنلا نع  امهنع هللا يضر - يشب نب ناَمْعنلا نع

iuهللا دودح ىَلَع  ronاهيف  : esءةنيفس ىلع اوُمُهَنْسا موف  

meets OLSءاهالغأ  meatyيف َنيِذّلا َناَكَف ءاَهَلَفْسأ &  QUTاوَهَتْسا اإ  

 دون ملو Be انيِصَ SEB اأ ول ls «مهقوف ْنَم Me اوُرَم ِءاَمْلا َنِم

 etl Je Whe yy .ًاعيمج ob اوُداَرأ امو مشوري ناف ap نم

 ۰ .«ًاعيمج اوَجْنَو اوج

 يراخبلا هاور

AF 
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 : (ريشب نب نامعنلا) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 وهو .هّمأو هوبأو وه يباحص . يراصنألا a) Jy ُنامعنلا هللادبع yf وه

 كك هللا لوسر يفوت نيحو .ةرجهلا دعب نيملسملا نم راصنألل دلو دولوم لأ

“gle Ul, OlS6 صمح ىلع ًايلاو اص مث . ةيواعم نمز  US,عيوب  

 صمح لهأ هيلع : راثف «صمح يف هل اعد ةكم يف ةفالخلاب ريبزلا نب هللادبعل

 . هنع هللا يضر ةرجهلل نيتسو عبرأ ةنس هولتقو «نييومألل اراصتنا

ae o 

 :دارملا ىنعملاو ةغللا - ب

  ane(اهيف عقاولاو هللا دودح ىلع مئاقلا :

 هب رمأت ام fall مزالملاو اهيلع ظفاحملا يأ :هللا دودح ىلع مئاقلا

 . هنع ىهنت ام رتو
 هب كّسمتو ءيش ىلع تبث نم لكو :برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق

 .هيلع مئاق وهف

 ّنكلو . سولجلا hd“ وه يذلا مايقلا نم لعاف مسا «مئاق» ةملك لصأو

 yar تراص مث ءًایزاجم ًاعاستا برعلا دنع عستا لق مايقلا ةّدام لامعتسا

 يناعملا هذه نمو « يلصألا ىنعملا dress «ةيفرع ةقيقح ةيزاجملا يناعملا
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 . اهتاقوأ يف اهئادأ ىلع اوبظاوو اهيلع اوظفاح : يأ «ةالصلا وميقأ# هنمو

 نيب لصافلا Jo لصأو . هيهاونو هرماوأو هماكحأو هعئارش : هللا دودحو

 eM ىلع امهدحأ cle الل وأ ءرخآلاب امهدحأ طلتخي الثل نيئيش
 .دودح ىلع عمجيو
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 .هدح ءيش لك ىهتنمو .امهنيب دح وه نيئيش لك نيب ام لصفو

 تلصف دق اهنأل هللا دودح هيهاونو هرماوأو هعئارشو هللا ماكحأ تيمسو

 هلعف نسحي امو «هکرتو هلعف زوجي امو «هکرت بجي امو هلعف بجي ام نيب
 قفو همزل نم لح اهنم لکل ناکف . مازلإ نود هكرت نسحي امو cel 3( نود

 . هللا do ىّدعت دقف هللا مكح قفو همزلي مل نمو «هيلع مئاق وهف هللا مكح

 ةروس يف ىلاعت هللا لوق هنمو اهل ميقم : هيف لاقي هللا دودح مزالمو

 :[ ۲ :ةرقبلا ]

  Spنأ  5542 La GY(هللا )۲۲۹(.

 (هللا دودح ىلع مئاقلا .

 ريبعتلا يتأي ءاهيف لوخدلا هللا مرح ةقطنم ةيادب دودحلا نوكت نيحو

 ىمحلا لوح ماح نم OF 27 هاهوبرقت الف هللا دودح كلت ةغيصب ىنآرقلا

 . هيف عتري نأ كشوي

 .اهزواجت مدعو اهيف ءاقبلا هللا بجوأ ةقطنم ةياهن دودحلا نوكت نيحو

 AUS وحن وأ MG اًهوُدَتْعَت الف هللا Syd OLY : ةغيصب ىنآرقلا ريبعتلا ىتأي

 .اهوزواجتت الف يأ

 . 7179 :ةيآ ةرقبلا )١(

 LAAV :ةيآ ةرقبلا (۲)

 امك



 كرت وأ ءهنع هللا ىهن ام لعفب « هللا دودح ىف عقاولا يأ :اهيف عقاولاو

 . مهلزانمو مهتاكرد فالتخا ىلع ةاصعلا Js لمشيو ca رمأ ام

 هاجت لوؤسملا عمتجملا مه اهيف نوعقاولاو هللا دودح ىلع نومئاقلاو

 .ةاصعو نيعيطم ىلإ مسقني وه 5 «لجو رع هللا

 ةاصعلاو نيعيطملا هيمسقل لماشلا عمتجملا اذه BE لوسرلا fe دقو

 .رحبلا يف ةنيفس باكرب

palانايحأ اهلاوهأو اهتابلقتو اهثادحأو ةايحلا رحب وه عمتجملا يف  
 اهتاسسؤم فالتخا ىلع «ةمألا يف يعامتجالا لكيهلا يه ةنيفسلاو

 . هيلع ریست يذلا ماظنلاو ‹ةيعامتجالا

 .هتاقبطو عمتجملا فانصأ مه ةنيفسلا باكرو

 :(ةئيفَس ىلع pagent موق لثمك» ۳

 مهتنكمأ ىلع اوعرتقاف ءرحبلا يف ةنيفس بوكر اودارأ موق لثمك : يأ

 موقف .عبتلا ليبس ىلع هيف ءاسنلا لخدي دق نكلو «ءاسنلا نود لاجرلا ىلع

Jsءاسنو لاجر يبن  . 

 :ريهز يبرعلا رعاشلا لوق طقف لاجرلا يف موقلا لامعتسا نمو

 ءاسن ما نصح لآ tpt يردأ ILE فوسو يردأ امو

 :[ 45 :تارجحلا ] ةروس يف ىلاعت هللا لوقو

 pes LE IGS نأ ئَسَع ا م ا a ال Pal jail ا

eeeذخأيل ءاوعرتقا يا  ie lhهبيصن : يأ «همهس مهنم لک  

AY 



 دحاو وه يذلا مهسلا نم لصألا يف ذوخأم »مهتسأ)» لعفو cal جرخي يذلا

 يف اهب برضي ناك يتلا وأ ie اهب يرجت يتلا حادقلا يهو «ماهسلا»
 . برعلا دنع رسيملا

 . نيفسو نفسو نئافَس اهعمجو كلفلا ةنيفسلا : ةسئيفس ىلع

 . (ةنافّسلا» هتفرح مساو .اهسئاسو نفسلا عناص Oy) و

 عاملا ,جو GES ةنيفس برعلا دنع ةيرحبلا ةبكرملا هذه تيمسو

 Wao هنفسي َءيشلا َنْفَس aw ؛لاقي fal ةغّللا يف نْمَسلا ٠. Job يأ
 ayer اذإ

Seb, - tاهلَمْسأ مهضعبو اهالعأ مهضعب ,: 

 ءةنيفسلا نم ىلعألا باطلا ةعرقلا يف مهضعب ٌبيصن ناكف : يأ
 .اهنم لفسألا قباطلا مهضعب ٌبيصنو

 وأ ءهلوانت وأ .هذخأ ىنعمب َءيشلا ٌنالف باصأ :ةغل لاقي :باصأف
 . ةهييصن نم ناك وأ .هدجو وأ هلان

 اودارأ اذإ ةنيفسلا نم لفسألا قباطلا ىف اورقتسا نيذلا ناكف : يأ

 ىف اوّرقتسا نيذلا ىلع اوّرمي نأ اورطضا مهتاجاحل رحبلا ءام نم اوذخأي نأ
 . مهل ءاذيإلا ضعب مهيلع اذه مهرورم dy ءاهنم ىلعألا قباطلا

aداهتجاب ىرخألا مهتاجاحو مهبرشل ايقسلا ءام اوبلج يأ  

ass,راصف .«لصولا ةزمهو لعتفا ءات هيف تديز مث (ىقس» لعفلا لص  

 نم ةغيصلا هذه يناعم نمو . بتتکاو بتكو «بستكاو بسك 9 «ىقتسا»

 .ةلثمألا هذه يف امك «بلطلاو داهتجالا ءديزملا يثالثلا لعفلا غيص

 :«انقوف نم ذؤن ملو ًاقرخ انبيصن يف انقرخ انأ ول .:اولاقف» - *

 الثل ءءاملا هنم ذخأن tad ةنيفسلا لفسأ نم انبيصن ىف انبقث اننأ ول : يأ

 .مهيلع انرورمب مهيذؤنف ءانقوف هيف مه نيذلا ىلع رمنو ءاهالعأ ىلإ دعصن

AA 



 اهيف wes عقاوم نم ءالدلاب ءاملا ءاقتساو

 ’rer :قّرَحَو .بقثلا :قرخلاو

 ىنعم ضرعلا يف يفو « ةيطرش تسيلو ‹ضرعلا اهانعم انه «ول» ةملكو

 ول» : shee“ لاثمك يهف ًاباوج جاتحت ال ةلاحلا هذه يف يهو ينمتلا وأ ةبغرلا

 yo ٌبيصتف اندنع لزنت ول» وأ (ينَّدحتف ينيتأت

 ةفيصب ءانقوف نم ذؤن ملو أقر انيبصن يف قرح Nh يف ريع تلا ءاجو
 مهنأو «لبقتسملا يف هلعف نوديري اميف م ضرع د دوصقملاو « يضاملا

 زم يذؤن اال اتر انييصن ىف قرخن انآ و يأ «لمعلا اذهب مايقلاب نومهي

 .انقوف

 اوجن eel je vars ْنِإَو ًاعيمج اوکله اوُداَرأ lay SA نإف» ٠

pear,اعيمج ) : 

 يأ .ًاكالّمو ًاكْلَمَو ike Quy Ui :ةغل لاقي .اوتام يأ :اوكله
 . تام

 . یکه ,SA كله هعمجو ,كلاه وهف تام نمو

 اذإ َةاَجَنَو ًءاَجَنَو اوج وجني اَجَن : لاقي . كالهلا نم اوملس يأ :

gf 

Gal وأ رض نم هل َةَضْرُع ناك LE و ر اهلا oe key al 

 يديأ ىلع اوذخأف .داسفلا اوعنم نيذلا ىلع دوعي ىلوألا «اَوَجْن» يف ريمضلاو

 .ةنيفسلا قرخ اودارأ نيذلا ىلع دوعي ةيناثلا اَوَجْن» يف ريمضلاو .مهناوخإ

 نت مح &

 : ماعلا حرشلا - ج

 «ةيرشبلا تاعمتجملا نم عمتجم اهنم ولخي ال يتلا ةيعامتجالا ةرهاظلا

 مهتبسن ترثك «ضرألا يف نودسفم «ليبسلا ءاوس نع نوحناج هيف دجوي نأ

 .تلق وأ

۸۹ 



 ذخألاو ميوقتلاو حالصإلاو ةيادهلا يف مهبجاوب نوحلاصلا رَّصق اذإو

 ٌرشلا رشتناو «ضرألا يف نيدسفملا ةبسن ترثك «نيدسفملا يديأ ىلع
 ركنملاو ءًاركنم فورعملا راصو «ءابولا duly ءنايغطلاو ناودعلاو ملظلاو

 هيف مدعنتو .عمتجملا ةمالس دعاوق لزلزتت رشتنملا داسفلا ببسبو ءافورعم
 .هقلخ يف هللا ةنس هب تضق ام ىلع «هرارمتساو هئاقب لماوع

 ٍذئدعبو .لماشلا كالهلاو باذعلا ةملك عمتجملا اذه ٌقحتسي ٍذئدنع

 نيحلاصلا بيصتو «نيدسفملا نيدسافلا بيصت يتلا ةلماشلا هللا ةبوقع لزنت
 نأ مهيلع ناك ذإ .مهعمتجم هاجت مهبجاوب اورّصق eal Lat مهسفنأ يف

 اوذخأو مهومواق اوبيجتسي مل نإف .ركنملا نع مهوهنيو فورعملاب مهورمأي

 فورعملاب رمألا ىلع اورمتسا اوعيطتسي مل نإف ءاوعاطتسا نإ مهيديأ ىلع
 مهر ماكحأ ةماقإو مهنيد لجأ نم مهودهطضا نإف ءركنملا نع يهنلاو

  مهنيد ماكحأ ةماقإو مهسفنأ ىلع نونمأي ثيح ىلإ ءنذإ اورجاهي نأ مهيلعف

 كالهلا لوزن دنع مهاجنأف ail مهرذع ًاضيأ ةرجهلا نع اوزجع نإف

 مهتاين ىلع نوثعبي مث , مهلاجأ كلذ قفاو اذإ كالهلا مهلمش وأ ءلماشلا

 ىَقرْعْلاو ىَمْدَهْلاك نونوكيف «بئاصملا ءادهش رجأ نورجؤيو «مهلامعأو

 صوصن اهيلع تلد دق ةيرشبلا تاعمتجملا ىف هللا ننس نم ةنسلا هذه
 نارقلا ركذ دقو «يناسنإلا خيراتلا ثادحأ اهيلع تلد امك «ةنسلاو نآرقلا نم

 Age ةفئاط

 يف اهتاقيبطتو ةيناّبرلا ةنسلا هذه ىلع تلد ىتلا ةينآرقلا صوصنلا نمف
 ٠ ٠ :يلي ام يناسنإلا خيراتلا

“LAN رجفلا ] ةروس يف ىلاعت هللا لوق: ١ 

pean ل A (V) داّمعْلا تاذ el (1) abe كبر Js as 3 aly 

 يذ Ox 43 (4) aL رخصلا اوُباَج Guill 3508 (A) دلبلا يف اهلثم
Seal 0 aMدلبلا يف اوغط  Pes (V4)اهيف  (VY) Stalبصف  
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 .4 (VE) ِداَصْرِمْلابَل كبَر نإ cide )٠۳( َطْوَس hs ْمُهْيَلَع

 اونتباف هوعطق وأ ءاتويب هيف اوذختاف رخصلا اوقرخ :داولاب رخصلا اوباج

 . اتويب هب
 طوس كبر مهيلع بص داسفلا اهيف اورثكأو دالبلا يف اوغط :UB يأ

 . هقلخ يف هتنس قفو «باذع

 ضرألا يف داسفلا اورثكأو اوقسفو اوملظو اومرجأ امل طول موقو - ۲

 :[ 7 :فارعألا ] ةروس يف مهنأشب لجو je هللا لاق « هللا مهكلهأ

.)86( ie pall Ge ناك GS FBG ًارطَم ale Wty 
 لماشلا مهداسفل لب .مهرفك درجمل لماشلا مهباقع نكي ملف : يأ

 . مهملظو مهمارجإو

 ملظلا وأ ماعلا داسفلاب نورقملا ريغ رفكلا ىلع لماشلا باقعلا نإ
 ءايندلا ةايحلا يف هلجعي امّلقو «نيدلا مويل هللا هرخّدي ام ًاريثك .نايغطلاو

 . هللا ليبس نع ٌدصلاو ضرألا يف داسفإلاو نايغطلاو ملظلاب نرتقي ىتح

 راد ىه ايندلا ةايحلا of ققحتيل «لجو fo هتنسو هتمكح تضق اذهب
 ضرألا يف داسفلا راشتنا BS .ءازجلا راد يه ةرخآلا رادلا ,of ءءالتبالا

 ليبس نع لماشلا Leal ىلإ يضفيو «سانلا مالآ مظاعتو ءاهرامد ىلإ يضفي

 فورظ ةايحلا يف نزاوتتل «لماشلا باقعلا لازنإب يضقت ذئدنع ةمكحلاف « هللا

 . لثمألا ناحتمالا

 «مهءايشأ سانلا اوسخبو «نازيملاو ليكلا اوُفّفط LS نيدم لهأو " 
 يف داسفلا اورثكأو «نمآ نم هللا ليبس نع اوُدصو «نيحلاصلا اودّعوتو

 :[ 7 :فارعألا ] ةروس يف ىلاعت هللا لاق مهنأشبو هللا مهكلهأ «.ضرألا

 (GAN نيدسفملا ُةَبقََع ناك GS اوُرظناَو»

 :[ 7 :فارعألا ] ةروس يف ىلاعت هللا لاق هئلمو نوعرف نأشبو - ؛

۱۹۱ 



epنم  atئَسوُم  akلَو وعر ىلإ  yAرنا  
Cesناك  Gaceَنيدسفملا  GVW) 

 :[ ١8 :فهكلا ] ةروس يف ىلاعت هللا لاقو  ه

#50 of همو Pr aoe ae هم ro 8ر0 م | 

 :[5 : ماعنألا] ةروس يف ىلاعت هللا لاق «نيقسافلا

esa الإ ُكَلْهُي لَه َةَرْهَج Sf هللا Side st Gy ْمُكَتيََرَأ ip 
 نوملظلا )٤۷(#.

 :[ 45 :فاقحألا ] ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 .«("ه) نوقسفلا موقلا الإ كّلهي لهف غلبو

 ىف ةينابرلا ننسلا نم ةنسلا هذه ىلع ةلادلا BBN لاوقأ نمو

 :لاق ءب يبلا نأ  هنع هللا يضر ركب يبأ نع ١

Spهللا مهّمعي نأ كش وأ هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا  
 . هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ‹ حيحص ثيدح (هنم باقعب

 رثك اذإ معن» :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ « هللا لوسر اي :تلاقف - كب يبنلا

 .©0مهلسمو يراخبلا هاور «ثبخلا
 دودح 'ىلع مئاقلا لثم» :هحرش ددصب نحن يذلا ثيدحلاو ٣ ش

 .(. . هللا

 . 1۸۹ ثيدحلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب «نيحلاصلا ضاير» باتك رظنا )1(
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 :لاق oll نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نعو - ؛

Syموق لاجآ تفاوف هتمقن لهأ ىلع هتاوطس لزنأ اذإ ىلاعت هللا  
 .©"”(مهلامعأو مهتاين ىلع نوثعبي مث .مهكالهب اوكلهأف ,نيحلاص

 .هب نوضري الو ءركنملا نع نوهنيف مهبجاوب قحلا ةاعد موقي نيحو

 تقح نيذلا موقلا كالهإ ديري نيح ءام ةليسوب مهيجني نأ هللا ةئس نمف

 . لماشلا باذعلا ةملك مهيلع

 اهنمو .باذعلا لوزن لبق ةرجهلا نم مهنيكمت مهتاجن لئاسو نمو
 اهنمو «مهيلع باذعلا لوزن نطاوم ىلإ مهكالهإب هللا ىضق نيذلا جارخإ

 . لزاونلاو لتاوقلاب كالهإلاب نيدوصقملا صيصخت

 هللا انربخأ «يرشبلا خيراتلا ثادحأ يف ةنسلا هذه نم ةلثمأ نايب ىفو

 يهو رحبلا ةرضاح تناك ليئارسإ ينب ىرق نم ةيرق لهأ نع ىلاعت
 :[ ۷ :فارعألا ] ةروس يف ىلاعت لاقف (ةبقعلا = ةليأ)

el reap ءوسلا نع َنوُهْني Spal eal 5 اورد la | pens Ls» 

(N10) َنوُقُسْفَي اوناك امب on باذعب | polls 

 ىرق ةرداغم ةليسوب هعم cpl نمو طول ةاجن نع لجو رع هللا انربخأو

 ةرثكل ءاهلفاس اهيلاع لعجي oly ءاهلهأ ىلع اهريمدتب هللا ئضق يتلا هموق

 :[ 59 :توبكنعلا ] ةروس يف ىلاعت هللا لاقف .مهمئارجو مهقسف

Sek spمی َميِهاَرْبإ السر  EDLاولا  J tse UIةيرقلا هذه  

 اًهيف نمب ملأ نحن J اوُلاَق oy اهيف نإ َلاَق Gea (TN) اوناک sl نإ

Any Raaلإ  CNS aiنيربلغلا ¢ نم  om ree of Wh (TY)اطول  

 ال ,Slit كوجنم اإ نرخ الو فخت y اوُلاَقَو E55) مهب ;ale مهب يئس

Creّنم تناک  (WF) Sp plنإ  odeازجر ةَيرَقْلا هذه لأ ىَلَع  iy 

 .(حيحص) هنأب ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هل زمرو ناميإلا بعش يف يقهيبلا هاور )1(
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ped oS Be Ue US Aa, ore) َنوُقُسْفَي اوُناَك Ly ِءاَمَّسلا 

 نوقع (0)
 نيينعمب Sh رباغلاو .نيكلهُملا نم تناك يأ :نيرباغلا نم تناك

 9 لعفلا يفو «يقابلا ىنعمب يتأيو , يضاملا ٍینعمب Je «نيَّدض
 :ءيشلا رَبَعَو بهذ اذإو ES BEL رّبْعَي ءيشلا 2 :برعلا

 . ئضم اذإ es . يقب

 عم جرخت ملف ةيرقلا يف نيقابلا نم يأ :نيرباغلا نم تناك طول ةأرماو
 يأ :نيرباغلا نم تناكو .اهموق رئاسب لزن امك كالهلا اهب لزنف ,cabal طول

 .نيجانلا نم نكت ملو ءاوضمف اوكلهأ نيذلا نيضاملا نم

 .ءامسلا نم ًاباذع يأ :ءامسلا نم ازجر

 يف يب لوسرلا اهمَّدق يرشبلا عمتجملا يف هللا ننس نم ةنسلا هذه

 دأ ةحول لثملا اذه Ga «عئار ٍلثم ةروص ىلع هحرشن يذلا ثيدحلا

 «نايبلاب ةدوصقملا رصانعلا pal اهيف تزرب دقو «ةايحلاو ةكرحلاب ةئيلم «ةّينف

 عماسلا وأ ءىراقلا لايخ نكمتي ىرخأ رصانعو dahl ةيضرأ اهيف تيوطو

 . ضورعملا نايبلا يف هل مسرت نأ نود .هسفنب اهلامكتسا نم فيصحلا

 يفو «هتامسن ولحو .هئوده يف a رحبك اهثادحأو ايندلا نإ

 تاورثو زونك ىلع هئاوتحا يفو «هرطاخمو هناجيهو ,ob ةّدشو هبارطضا
 .قازرأو

yyيف بكارلا َّنأ مولعمو ءرحبلا بكارم يف بوكرلاك اهيف ةايحلا  
 .كالهلا رطخ ىلع رحبلا

 ةرادإلاو ةكرتشملا تاقالعلا تاذ ةيناسنإلا تاعمتجملا نم عمتجم ّيأو

 اوعرتقا ول امك « ةتوافتملا اهعقاوم اومساقت ةدحاو ةنيفس باكر هبشي «ةدحاولا

 .ةعرقلاب اهيلع
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 ًارطخ لكشي ال دق عمتجملا دارفأ ضعب نم ةئيسلا تافّرصتلا ضعبو
 نايك سمت ال يتلا ةيدرفلا OWENS « ةيعامتجالا ata يف عمتجملا ىلع

 .رحبلا يف ةنيفسلا باكر ضعب اهسرامي ةئيس تافّرصت هبشت هذهو ‹عمتجملا

 الو ءاهتفد هيجوتو اهتكرح ماظنو اهنايكو ةنيفسلا ريس ىلع ريثأت اهل نكي مل اذإ

 . مادطصالاو حونجلا وأ قرغلا رطخل اهضّرعي

 ًارطخ لكشي عمتجملا دارفأ ضعب نم ةئيسلا تافرصتلا ضعب َّنكل
 تافرصتلا هذه ببست دق ْذِإ ؛ةيعامتجالا هتثيه يف عمتجملا ىلع ًاميسج
 قفدتب حمسي عقوم نم ةنيفسلا قرخ هبشت يهو .لماشلا ماعلا كالهلا لوزن

 اهباكر هب ضرعتيو «ةنيفسلا هب قرغت يذلا رمألا ءاهلخاد ىلإ رحبلا ءام

 . ماعلا كالهلل

 ,لاحب لقعي ال عمتجملا ىلإ اهررض ىَّدعتي يتلا ةئيسلا تافرصتلا هذه

 دارفأ ىلإ ىّدعتي اهررض jy ‹ةيصخشلا ةيرحلا ىوعدب رربت نأ لاوحألا نم

 عمتجملا رامدب بّبستي مث ءأريخأ ةيعامتجالا ةئيهلا ىلإ مث Mu عمتجملا

 .ةيرشبلا تاعمتجملا يف هللا ةنس قفو als هكالهو

 Soy ءاهسفنأ Ge هاجت ءاهسفنأ يف ةحلاصلا ةئفلا ةيلوؤسم زربت انه
 ١ .اهيلع ةيعامتجالا ةئيهلا

obمل يه  boفورعملاب رمأت ملو «عمتجملا يف نيدسفملا داسفب  

 «نيدسفملا يديأ ىلع برضت ملو ءداسفلا مواقت ملو < ءركنملا نع هنت ملو

 داسف Of عم <« ءاهسفنأ حالصإ دودح ىلع ةرصاق اهتيلوؤسم نأ تروصت مث

 بجومب ماعلا كالهلا هقاقحتساو هلک عمتجملا داسف ىلإ Sk نيدسفملا

 لزني نأ لماشلا كالهلاو باذعلا لوزن دنع ٌقحتست اهنإف .هقلخ يف هللا ةنس

 تابوقعلاف «صيصخت الو زييمت نود «نيدسفملاب لزن امك كالهلا اهب
 .ةلماش ةماع هللا ةنس يف يتأت تاعمتجملا نم عمتجمل ةكلهملا

Lalيف نوحلاصلا اّمأو .مهملظو مهداسف ببسبف نوملاظلاو نودسفملا  
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 ذخألاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب مهريصقت ببسبف مهسفنأ
 he كلذ ىلإ اوعاطتسا ام نيملاظلاو نيدسفملا يديأ ىلع

 يف ةنيفسلا نايك ٌسمي يذلا داسفإلاو RL ةيعامتجالا ةنيفسلاف

 اهيف ناك ولو ءاهيف نم لك كالهو ءاهقرغ ىلإ يّدؤي دق ءاهتريسم يف وأ اهتاذ
 . مهتاوذ يف هللا دودح ىلع نومئاق «مهسفنأ يف نوحلاص سانأ

 ريذاعملا يهو elder ةمهم ةطقن ثيدحلا اذه يف يوبنلا لثملا 52,
 ىلإ gop لامعأ نم هب نوموقي ام ريربتل «ةداع نودسفملا اهب طلاغي ىتلا

 رامدلا ىلإ هب عفدي دقو هلك عمتجملا هرشو هررض لمشي ءريطخ داسف
 . لماشلا باذعلاو كالهلاو

 نم لفسألا قباطلا ءالزن راذتعاب «ةيريربتلا ريذاعملا هذه ليثمت ءاجو

 ءالزن ءاذيإ نوديري ال مهنأل مهعقاوم نم ةنيفسلا قرخ نوديري مهنأب ةنيفسلا
 .ةنيفسلا يف مهئاكرش ةحلصم ىلع نوصيرح مهف ءاهنم ىلعألا قباطلا

 داسفإلا لامعأ نم لمع لكل a «ضرألا يف نودسفملا كلذكو

 ىدلو . عمتجملا جلاصل نولمعي rel مهوت «ةيريربت ريذاعم اهب نوموقي يتلا
 باحصأ امِإ : مهنا oon ءًايقيبطتو ًايركف by رمألا ثحبو «رظنلا قيقدت

 .ءايبغأ ةلهج اًمإو .ليبسلا ءاوس نع نوحنجي مهتلعج ةصاخ تاوهشو ءاوهأ

Lilyمهكاله ىلع نيصيرحلا نيطايشلا بكر يف نوريسي نوللضم عابتأ  

 AIS مهعمتجم كالهو

 ةيسايسلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيفسلفلا ةلاضلا ةيركفلا بهاذملا فرخزو

 1 يه نإ ءهدابعل هتعيرشو هللا نيدل ةيداعملا ةيداصتقالا وأ ةيسفنلا وأ

 ١ :لثملا يف تءاج يتلا ةيريربتلا ةلاقملا اهتقيقح يف هبشت ىربك تالاقم

Ufانقوف نم ذؤن ملو ًاقرخ اًنبيصن يف انقرخ ». 

 :ةدئاملا ] ةروس يف ىلاعت هللا لوق ibis ًامهف نومهفي سانلا ضعبو

 :[ه



 ىلإ pony ل لص ن مرش ال مكا ميل sits ياي

 ةيلوؤسملا رصنع وهو الأ ءةيادهلا رصانع نم هُم رصنع نع نوي |

 ةعامجلا نم قيرف ةيلوؤسمو .ةعامجلا هاجت دارفألا ةيلوؤسم يأ .ةيعامجلا

 . مهسفنأ هاجت دارفألا ةيلوؤسم ريغ ىه ةيلوؤسملا هذهو ol قيرفلا هاجت

 هللا ةعاطب م متت bl 4 متيدتها اذإ# : ىلاعت هلوق يف ةبولطملا ةيادهلاف

 قّلعتي امو «هسفن تاذ يف درفلا كولسب اهنم قّلعتي ام ءاهّلك هيهاونو هرماوأ يف
 وه يذلا هعمتجم وحن هتابجاوبو «ةصاخلا هتيعر يهو هترسأ وحن هتابجاوب اهنم

 ىلع ذخألاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كلذ نمو «هدارفأ نم درف

 . عمتجملا يف ةحلاصلا ةئفلا كلذ يف ًاكراشم «نيدسفملا َنيملاظلا يديأ

Llاودتها نيذلا  Lieةّصاخ يف مهيلع ام اوّدأف .بولطملا هجولا ىلع  

 ال ٍدئئيح مهنإف «ةيعامتجا تابجاو نم سانلا هاجت مهيلع امو «مهسفنأ

 مهيلهأو مهءابرقأ اوناك ولو ىتح سانلا نم Le نم هللا دنع مهّرضي

 . مهتريشعو

 تاذ يف هللا ةعاطو .اهميوقتو هسفن حالصإ نع لوؤسم نمؤملا نإ

 لوؤسمو call دودح ىلع ًامئاق كلذب نوكي ىتح «صاخلا هكولس يفو هسفن

 عار مكلك» :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك ءاهاعري يتلا هتيعر نع ًاضيأ

 MAE نع لوؤسم مكلكو

 ٠١[: :هط] ةروس يف ىلاعت هللا لاق امكو
- Fagor 

W853 J ًاقذر HES ل اَهْيَلَع ٌربَطْصاَو ةولّصلاب Sst Ap 

SONY) Spe ةَبقلَعْلاَو 

 . ةيمالسإ ةيبرت تانبلاو ءانبألا ةيبرت بجاو كلذ يف لخديو
 رمألاب ةمئادلا هتنايصو ملسملا عمتجملا ةبقارم نع Lal لوؤسمو
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 ‘£4 panna هللا لاق امك ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب

  O peal cal us sesةونلصلا  Sisوكلا ن  5 palهلل 235
(VN) (SE ريز هللا نإ هللا ُمُهُمَحْرَيَس ssi 

 يمالسإلا عمتجملا نمض هللا دودح ىلع نيمئاقلا عم ًاضيأ لوؤسمو

 لئاسولا فلتخمب مهتيادهب « هللا دودح ىف نيعقاولا هاجت ةيعامج ةيلوؤسم

 ىتح  GSرشتنيو داسفلا اهب معي دق يتلا لامعألا نم ةوقلاب مهعنمو مهيديأ

 ملظلا اهب .

 لامعأ نع يمالسإلا عمتجملا عم ًاضيأ لوؤسمو  Spalهاجت

 .ةملسملا ريغ ةيناسنإلا تاعمتجملا

  Ufلثمتتف يمالسإلا عمتجملا هاجت ةيلوؤسملا  Bey:اهنم رومأ

 - نيملاظلاو نيدسفملا يديأ ىلع ذخألا «٠ ايعامتجا مهيلع طغضلاو

 ميلسلا يمالسإلا عمتجملا ةريسم راطإ يف اوريسي یتح .

 ٤ - .ةوقلاب نيجراخلا ةاغبلا عمق

 - تاسسؤملا ةماقإو .ةّماعلا ةيعوتلاو ميلعتلا تابجاو ىلإ

 ءادعأو هللا ءادعأل ةبهرملاو ‹ نيعماطلا ةازغلل ةعدارلا ىوقلا ءانبو ‹ةيراضحلا

 ةيعامتجا تابجاو نم كلذ ريغو «نيملسملا .

 , Ulلثمتتف «ةيمالسإلا ريغ تاعمتجملا هاجت ةيلوؤسملا , Baرومأ

  Lal:اهمهأ

 ١ .نيعمجأ سانلل هللا نيد غيلبت-
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 لدعلاو قحلا ىلع مئاقلا يمالسإلا عمتجملل حلاصلا لثملا ميدقت - ١

 نم كلذ ريغ ىلإ .دهعلاو دعولاب ءافولاو قدصلاو ةفعلاو ةنامألاو محارتلاو

 .ةيمالسإ قالخأ

 نيب لدعلا ةماقإلو «غيلبتلا ةكرح نيمأتل «هللا ليبس يف داهجلا - ۳

ptنم سانلا رّرحتي ىتح .هللا دابع ىلع نيهلأتملا ةاغبلا ةاغطلا ةحازإلو  

 يذلا نيدلا رايتخاو Gol» ىلع فّرعتلا ىلع ةردقلا اوكلميو .نايغطلا

 .رابجإ الو هاركإ نود هنوضتري

 مكرضي ال مكَسفنأ مكيلعإ : ىلاعت هلوق نم نيملسملا ضعب مهف دقو
 ماقف ,يوس ريغ امهف هنع هللا يضر ركب يبأ دهع يف 4متيدتها اذإ لض نم

 هذه نوءرقت مكنإ 6 pst ll اي :لاق مث هيلع cooly هللا دمحف « ءابيطخ مهيف

YI 

Gall Wilyنّم ْمُكَُرْصَي آل ْمُكَسْفْنأ ْمُكَيَلَع اوُنَماَ  LSمتيدتها ». 

 :لوقي HEE هللا لوسر تعمس ينإو ءاهعضوم ريغ ىلع اهنوعضت مكنإو

mann نأ لجو fe هللا كشوي ay Vy ركنملا اوأر اذإ سانلا Sy 
 20(هياقعب .

 يتلا هتيعر وحن هتابجاوو ةصاخلا هتابجاو Gb ىدتها نمف معن

 هللا نيد غيلبت وحن هتابجاوو «يمالسإلا عمتجملا وحن هتابجاوو ءاهاعري

 . سانلا نم لص نم كلذ دعب هّرضي مل هللا ليبس يف داهجلاو «سانلل

 . صوصنلا ةلمج هيلع لدت يذلا Soll مهفلا وه اذه

Ufنيدسفملا نيكمت ىلإ هريصقت ىّدأف «ةيعامتجالا هتابجاوب رّصق اذإ  

 كلهيو «نيدسفملا عم هبيصيس قرغلا OB «ةيعامتجالا ةنيفسلا قرخ نم
 . نيكلاهلا عم كلذب

% % ¥ 

 . هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور حيحص ثيدح )1(
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  loansثيدحلا نم دافتسي :

 : يلي ام اهنم vee es ثيدحلا اذه نم دافتسي

 ىلع ذخألا ةليسو ىتح ءلئاسولا فلتخمب نيدسفملا ةيادهب نيحلاصلا مايق

 .داسفلا نم مهعنمو مهيديأ

 رمألا ىدأف «ةيعامتجالا مهتابجاوب مهسفنأ يف نوحلاصلا رّصق اذإ- ۲

 .لماشلا باقعلا لازنإ دسافلا عمتجملا اذه قاقحتساو .داسفلا راشتنا ىلإ

 اورّصق oil Tl «مهسفنأ يف نوحلاص مه نيذلاو نيدسفملا باقعلا اذه مع

 .نيدسفملا يديأ ىلع ذخألا بجاوبو «حالصإلا بجاوب

 اهب عانقإلاو قئاقحلا بيرقتل لاثمألا مادختسا ةوعدلا بدأ نم - '“

 .ةوعدلا يف ةيوبنلا بيلاسألاو «ةينابرلا بيلاسألا نم وهو
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 َبارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : الوأ

 قباطملا كّرحتملا ّيحلا ليثمتلا هيبشت ليبق نم هتلمجب ثيدحلا ١

 .نودسفملا هيفو نوحلاصلا هيف يذلا عمتجملا عقاول

 ذإ نيدسفملا هاجت عمتجملا يف نيحلاصلا بجاو كاردإ هنم صلختسيو

 مهعمق مهيلع بجيف اوبيجتسي مل نإف .مهداشرإو مهتياده مهيلع بجي

LY,كالهلا معيف ءةيعامجلا ةبكرملا قرغت ال ىتح «مهيديأ ىلع  
 .نيقيرفلا

 لاثملا يف ةضورعملا ةروصلا يفف .عيدبلا زاجيإلا ثيدحلا يفو - "

 .هسفنب عماسلا وأ ءىراقلا نهذ اهلمكتسي نأ نكميو ءركذت مل رصانع

LYيف ترج دق ناقيرفلا اهيف بكر يتلا ةنيفسلا هذه نوكت نأ  

 تّرم دق نوكت نأ L الو ,ءىطاشلا نع ةديعب عضاوم ىلإ تلصوو «رحبلا

alىلعألا قباطلا ىلإ نودعصي اهنم لفسألا قباطلا باكرو نمزلا نم  

 لب الو «ةيعوألاو ءاملا نيلماح لوزنلاو دوعصلا ةقشم نوناعيو ءءاملا ءاقتسال

 نم «ىذألل اهنم ىلعألا قباطلا باكر ضرعت اوظحال دق كلذ عم اونوكي نأ

 نم ءيشب مهتاجاحو مهتاقرط ةباصإ وأ مهتباصإو «مهيلع مهرورم ءارج
 . مهتيعوأو مهئام

 نم ةينفلا ةحوّللا هذه اومّمتي نأ لّيختلا ىلع ةردق مهيدل نم ةعاطتسابو
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 .ةحضاو ةلالد فوذحملا ىلع لدي ام ظفللا يف نكي مل ولو «مهسفنأ دنع

 يحوتو She مل ام اهيف روكذملا عبتتسي ةيمالكلا ةينفلا Gb gh نإ
 .هنع توكسم يوطم وه امب روكذملا لالظ

 * ان اك

 بارعإلا نم :ًايناث
Jinدودح ىلع مئاقلا  is (ailفاضم : مئاقلاو فاضم وهو «أدتبم :  

dey alموق لثمك :أدتبملا ربخو .هب قلعتم مئاقلل لومعم :هللا دودح  

 . .اومهتسا

 .«موق» ل ةفص «اومهتسا» ةلمجو

 .«اهلفسأ» كلذكو «باصأ» ل هب لوعفم «اهالعأ»

 نم اهل لحم ال ةلمج هبش :اهلفسأ يف . «اهلفسأ يف نيذلا ناکف»

 نم ىلع اورم ءاملا نم اوقتسا اذإ» ةلمجو .لوصوملا dhe اهنأل بارعإلا

 . بصن لحم يف يهو «ناک» ربخ :(مهقوف

 لحم ال ةلمج هبش : مهقوف .رورجم لوصوم مسا : نم : «مهقوف نم»

 .لوصوملا ةلص اهنأل بارعإلا نم اهل

 اوجن» . «اودارأ امو مهوكرتي نإف» : يف طرشلا باوج : (ًاعيمج اوکله»

Lysمهيديأ ىلع اوذخأ نإو» : يف طرشلا باوج : «ًاعيمج ». 
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 لكَ هللا لوسر تعمس :لاق  امهنع هللا يضر - ريش نب نامْعْنلا نع

 :لوقي

oF ae Seal jbَماَرَحْلا  gas oeٌروُمأ  avesال  Ses 

 يف َمَقَو ْنَمَو ءهِضْرَعَو هنيدل EB OA ىَقنا نمف « UI ريك
otsْىَعْرَي يعاّرلاك ,ماَرَحْلا يف َعَقَو  JSُكِشوُي ىمحْلا  GEهيف  

SIلكل َّنإَو  ee aeَّنِإَو الأ  oeهللا  Oy Wyِدَسَجْلا يف  
 يهو الأ هلك ُدَسَجْلا َدَسْف Si اًذإو هلك ُدَمَجْلا pis Sale اإ َةَعْضُم

arenes 

 ملسمو يراخبلا هاور
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 : (ريشب نب نامعنلا) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

FF oeا  

iدارملا ىنعملاو : 

ze aa bly ie «َلالَحْلا نإ - ١ 

 حضاو رهاظ مارحلا تاهبشو تالامتحا نم صلاخلا لالحلا Sf : يأ
 ةيفاصلا اهترطف ىلع تلاز ام يتلا بولقلا هب سحتو «ةميلسلا لوقعلا هكردت

 حضاو رهاظ لالحلا تاهبشو تالامتحا نم صلاخلا مارحلا نإو «ةيقنلا

 ةيفاصلا اهترطف ىلع تلاز ام يتلا بولقلا هب ٌسحتو «ةميلسلا لوقعلا هكردت

 . ةيقنلا

 .هكرت وأ هلعف ىلع باتع الو ميولت الو ةذخاؤم الف .ًاقلطم
2 

 زوجي ال وأ .هلعف زوجي ال يذلا روظحملا وه ًاكرت وأ اعف : مارحلا

 ال ام كرتب وأ «هلعف زوجي ال ام لعفب مارحلا يف عوقولا ىلع بترتيو «هكرت
 وأ ةذخاؤملا وأ باقعلا قاقحتسا «ةيلوؤسملا طورش رفاوت عم «هکرت زوجي

 . نيديدشلا خيبوتلاو ميولتلا



 .«ضرفلا» وأ «بجاولا» مساب هكرت زوجي ال يذلا فرعيو

 تحت هكرت لحي ال يذلاو هلعف لحي ال يذلا عمج ءا لوسرلا ّنكلو

 مئاقلا «ريبعتلا يف زاجيإلا عئاور نم اذهو «لالحلاب هلباقيل «مارحلا» ناونع

 نع ٰيهن ءيشلاب PY :ةيفسلف ةريصبب نولوقي هقفلا لوصأ ءاملعو

codeءيشلا نع يهنلاو  ‘alهّدضب  . 

 ءحضّناو رهظ اذإ US ءيشلا SU :ةغل لوقت .رهاظ حضاو يأ : ني

 . ءانيبا :هعمحو « نیب وهف

 : «تاهبتشم رومأ امهنيبو» - ۲

 . مارحلا نم tty لالحلا

 يتلا يه مارحلاو لالحلا نيب تاهبتشملاو تالكشم يأ : تاهبتشم

 ءاهيلإ يئارلا رظن يف ولو «مارحلا هبشت رصانع اهيفو لالحلا هبشت رصانع اهيف
 . سابتلالا يف اهيلإ رظانلا عقي لق ةطلتخم رصانعلا هذهو

 دق لب «سانلا لك دنع ةهبتشم نوكت نأ تاهبتشملا يف طرتشي الو

 .ثحبلاو طابنتسالا لهأ دنعو ءملعلا يف نيخسارلا دنع ةهبتشم ريغ نوكت

 يأ :ةهبتشم رومأو .تالكشملا يه :ةغللا يف رومألا نم تاهبتشملاو

 .اهزييمت بعصيف Lae اهضعب هبشي ةلكشم

 هبتشا ىتح هيلع هطّلخ اذإ َرْمألا لجرلا ىلع ٌلجرلا ds :ةغل لاقيو

 بعصف «هوجولا ضعب نم ههبشأف . هريغب طلتخا اذإ :رمألا هبتشاو . هريغب

 | .هنم هزييمت

 : «سانلا Se ٌريثك ْنِهمَلْعَي ال» ۳

 ىلع مهتردق مدعل «سانلا نم ريثك تاهبتشملا هذه ملعي Y : يأ

 احا



 . مارح وأ لالح يه له ءاهمكح ةنابتساو ءاهزييمت

 نولصوتي دق «فيصحلا رظنلاو داهتجالاو ثحبلاو ملعلا لهأ ّنكل

 .نهنم مارحلاو نهنم لالحلا ةفرعمو «نهملع ىلإ رظنلاب

 : (هضرعَو هنيدل ean دقف YENI یقتا نمف» - ٤

 عوقولا لحي له ءاهيف هبتشي يتلا رومألا يف عوقولا ىقتا نمف : يأ
 هنيب هضرعلو obey ّرَع هّبر نيبو هنيب هنيدل ةءاربلا بلط دقف .لحي ال وأ اهيف

 . ةءاربلا هذه هل ققحي ام لعفو ءسانلا نيبو

 :نيهجو ىلع اهيف هبتشي يتلا رومألاو

 اهيف عوقولا ءاقتاو ale وأ اهلعف ةمرح نيب هابتشالا نوكي نأ امإ أ

 اهيف عوقولا ءاقتاو .هلح وأ اهكرت ةمرح نيب هابتشالا نوكي نأ Uy - ب
 .اهكرت مدعب نوكي

 وأ ّرضلا وأ ئذألا نيبو هنيب لعج يأ :ءيشلا OLY ئقتا :ىقّنا
 ىوقتلاو .هظفحتو هيمحتو هيقت ةياقو ءىشلا كلذ لبق نم ىتأي يذلا باقعلا

 رومأملا لعفب نوكت دقف .هؤاقتا ae يذلا ءىشلا لاح فالتخاب فلتخت

 ءرطخلا نطاوم نع داعتبالاب نوكت دقو «هنع يهنملا بانتجاب نوكت دقو هب
 رومأ نم كلذ ريغ ىلإ «عافدلا نع لساكتلاو نبجلاو لذاختلا مدعب نوكت دقو

 . ةريثك

 رومألا يف ام :تاهبشلاو .هيف سابتلالا ءيشلا يف ةهبشلا :تاهبشلا

 رهظي ال وأ ءاحضاو اهيف مكحلا نّيبتي ال «ةسبتلم ةطلتخم اهلعجت تافص نم

 .ةحلصملا وأ ريخلا هجو اهيف رهظي ال وأ .قحلا هجو اهيف

 اهؤاقتا نوكي ةمرحلاو DS نيب اهيف رظنلا be ىتلا تاهبشلاو
 يف عوقولا نم ةمالّسلا بناجلا اذه ةاعارم يف نأل pul بناج ةاعارمب

¥ 



 نوكي دق طروت وهف ًامارح هنوك لامتحا عم ّلحلا بناج دامتعا Uf .مثإلا

 .العف مارحلا يف عقو دق هببسب ناسنإلا

 يتأت ةءاربلاو .هل ةءاربلا هيف ام لعف وأ «ةءاربلا بلط يأ :أربتسا

 نم وأ «بيعلا وأ yl نمو ضرملا نم صالخلاو ةّحصلاو ةمالسلا ىنعمب

“ely aوحنو ةميرجلاو بنذلاو ِنْيَّدلاَو دعولاو دهعلا تاّيلوؤسمك  

 . كلذ

 3 ضرملا نم ُتَرَب :زاجحلا لهأ لوقي ديزملا ريغ يڻالثلا يفو
«cellتئرب :نولوقي برعلا نم مهريغو  ley)مضلاب  . 

 وأ «ءيرب هنأ تنلعأ وأ .ءيرب هنأب هل تمکح اذإ Ns a3 لوقتو

otةءاربلاب هل تدهش وأ «ءيرب هنأ . 

 نم تاهبشلا ءاقتاب مِلَسف «لجو Je هّبر نيبو هنيب هنيد لجأل يأ : هنيدل
Oldeمرح اميف عوقولا نم وأ «هباقعو هللا . 

 نم تاهبشلا ءاقتاب مِلَّسف «سانلا نيبو هنيب هضرع لجألو يأ :هضرعو

 مذلاب سانلا ةنسلأل هضرع ضّرعي ام لكو «بيعلاو نيشلاو صقنلا يف عوقولا

 . صيقنتلاو رييعتلاو

 هركذب هل لصحي امو .ناسنإلا نم Pilly حدملا عضوم وه :ضرّرعلاو

 . مذ حيبقلاب هركذبو «حدم ليمجلاب

 يف ّدتمي دق نكلو «ناسنإلا تاذب LEE نوكي نأ oil) ىف لصألاو
 . هتريشعو «هتیرذو ىهلهأو «هفلس لمشي ىتح سانلا ميهافم

 : (ماَرَحْلا يف يف َعَقَو oI يف Ss ْنَمَو» ه

 وأ لالح هلعف له هبتشم وه ام لعفب تاهبشلا يف عقو نمو : يأ

 ال مارحلا يف عقو «مارح وأ لالح هكرت له هيتشم وه ام كرتب وأ « مارح

 . ةلاحم

۰۸ 



 ام ضعب نوكي نأ نمأي ال تاهبشلا يف لهاستملا َّنأ كلذ يف ببسلاو

 Lily ءرمألا عقاو يف ًامارح نوكت نأ ولخت ال تاهبتشملا ضعبف
 اهلعجت دق ةبئاش نم ولخت ال اهنإف رمألا عقاو يف لالح يه يتلا تاهبتشملا

 ال ةمرحملا رصانعلا هذه يف عقاو اهيف عقاولا نإف ءرمألا عقاو يف مارح يه

 . ةلاحم

 «مارحلاو لالحلا نيب ةلصافلا ةفاسملا ةباثمب نوكت تاهبتشملا ضعبو

 فعضو تالفغلاو تاوبكلل ضرعتف cel pl دودح نم برتقا اهيف عقو نمف

 تاوبكو سوفنلا تاوزن OY «نيح دعب مارحلا دودح يف عقوف «ةدارإلا

 يصاعملا باكترا تاوهشلاو ءاوهألا مامأ لهست ناميإلا ةباقر ةبيغو ريمضلا

 . هللا دودح ىلع shally «تامّرحملا يف عوقولاو «تافلاخملاو

 تابودنملا نم نوكي لصافلا خزربلاف ءاهلعفي نأ هيلع ضئارف هللا دودح

 دودح تناك Oly ءاهكرات بقاعي الو اهلعاف باثي يتلا يهو «تاعاطلا لفاونو

 نم نوكي لصافلا خزربلاف ءاهلعفي الو اهبنتجي نأ هيلع تاروظحم هللا

 بقاعي الو .اهكرات wk ىتلا ىهو ‹ةفيفخلا وأ ةديدشلا تاهوركملا

 .اهلعاف

 یر of & 2 كمر Lee عيا

 :(هيف عتري نا كشوي ىمحلا لوح ىعري يعارلاك» - 5

 مكل برضأس» :لاق 88 يبنلا نأ ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف ءاجو

 «مارحلا دودح تقصال يتلا يهو «تاهبتشملا لاوحأ Ged لَم اذه

 دودح يف ةلخاد يه له «سابتلالا ضعب رمألا هيلع سبتلي اهيلإ رظانلا لعجف

۰۹ 



 .ةمذلا ةءاربو ةحابإلا لصألا at عم ؟الوأ مارحلا

 نيب اهحجرأت ءارج نم اهيف رمألا سبتلا يتلا تاهبتشملا لاحب فيكف

 نم رثكأ اهررض له ,ole ملو .ررضو aad اهيف ءايشأك «مارحلاو لالحلا
 . ؟اهيف عوقولل ةديدشلا ةجاحلا وأ ةرورضلا سمت ملو «سكعلا وأ اهعفن

 لوح نوكت يتلا ةحابملا يعارملاب تاهبتشملا Saf هيبشت لثملا دصقو

 لبقأ اذإف cad ىعري نأ يعارلا ىلع مرحي يمحم عرز اهيف ضرأ دودح
 اهل حمسو .دودحلا دنع اهطبض عبطلاب هيلع بعصي يتلا هماعنأ قاسو يعارلا

 لخاد يف عترتسو «هبلغتس هماعنأ نإف «ةمّرحملا ضرألا ىئمح لوح ىعرت نأب

 .ةلاحم ال مثإلا يف عقتو « ىمحلا ضرأ

 «ناسنإلا ةدارإ بلغت يتلا ماعنألاك اهزئارغو اهؤاوهأو سوفنلا تاوهشو

 مارحلا يف ناسنإلا طقسي كلذبو ءاهنم تبرتقا وأ مارحلا دودح تسمال ىتم

 يعارلاك «هتدارإ فعض تالاح وأ «هتاوبك وأ ءهتالفغ If دنع «ةلاحم ال

 . هيف عتري نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري

 «هبحاص هامح يذلا يمحملا ءيشلا وأ عززلا وأ ناكملا :ىئمحلا

 .هنم لخألا وأ هيف عترلا وأ هيلإ لوخدلا مرحو «هنع عفدو anus : يأ

 .هنع عفدو هعنم اذإ َةَياَمِحَو LE َءيشلا ناف مح :ةغل لوقت

 .ءيش Gl نم Gt اَم : ىَمحلاو

 كشويو :عوقولا عيرس يأ :عوقولا كيشو ٌرمأو .عرسُي يأ :ُكِشوُي
 يتأيو .ةعرسب عقيس وهف «عرسي يأ :نوكي نأ ُرمألا كوشيو «رمألا نوكي نأ

 .ونديو برقي ئىنعمب ًاضيأ ظفللا
 .هلوصح بارتقاو ءيشلا لوصح ةعرس لوح رودت ةملكلا ةّدامو

 ىلع هماعنأف «ءاطبإ نود ةعرسب هيف عتريس (هيف عتري نأ كشوي» ىنعمف

 يهف نذإ «عوقولا نع اهزجح الو اهطبض عيطتسي ال وهو «ىمحلا دودح

 .ةلاحم ال ةعرسب ىمحلا يف عترتس

11۰ 



 ورشب لكألا : عترلاو . منتو دغر يف برشلاو JM : عترلا : عتري
 .بصخلا يف يعرلا : عترلاو .فارسإو

 م رر ا ر ر سي ر a ر رڳ

 : (همراحم هللا ىمح Oly الا .ىمح كلم لكل ols الاد - ¥

 قئاقح نم ةقيقح ىلع ةجهّللا دّدشم Les ثيدحلا نم ةرقفلا هذه يف
 .سانلا عقاو نم ىرخأ ةقيقح لثامت «نيدلا

 نم ّىمح سانلا كولم نم كلم لكل نأ يناسنإلا عقاولا نم ةقيقحلاف

 يه .نوصحو عالقو تاركسعمو لاومأو عرازمو قئادحو روصقو ضرأ
 امبرو «باقعلا هب لزن اهنم برتقا نمو ءاهبارتقاب حمسُي ال ,ةعونمم ةّيمحم

 .كالهلا هب لزن

 .مراحم هللا ىمح ّنكلو «ىمح هلل نأ نيدلا قئاقح نم ةقيقحلاو
 . اهتفلاخم مرحت يتلا هيهاونو هرماوأ : يأ

 عمج مراحملاو كرت وأ لعف نم هكاهتنا لحي ال ام لك : مراحملا

 Agents ءارلا حتفب de pay ةمرخم هدرفم

Shaدَسَجْلا يف َّنِإَو  ale CALS hy Matُدَسَجْلا  SS 1 US 
 :(ُبْلقلا ىهو si Als ُدَسَحْلا 525

 سفنلا قئاقح نم ةقيقح ىلع دّدشم هيبنت ثيدحلا ّنم ةرقفلا هذه يفو

 .اهكولس رهاظمو ةيرشبلا
32 r€ 

 bls نأو .يناسنإلا كولسلا يف نطابلاب رهاظلا طابترا يهو الا

 دسف اذإو ءهلك دسجلا حلص بلقلا حلص اذإف «بلقلا ىلإ عجري كولسلا

«GEريثأتلا وذ وه زكرملا اذه نإ  JMكولسلا هيجوتو ةدارإلا كيرحت ىف  . 

۲١١ 



 «هيف يف ناسنإلا غضمي ام ردقب poll نم ةعطقلا يه ةغضملا : ةَعْضُم

 .«ْغَضُم» le) عمجتو

 قمع وهو «ناميإلا لحم وه يذلا بلقلا انه اهب ةي لوسرلا دارأو
 .ناسنإلا نايك

# ¥ % 

 : ماعلا حرشلا  ج

 ‹ةميظع GUS هيفو ,عماوجلا لوصألا ثيداحألا نم ثيدحلا اذه

 نيوكتلا يف سسأبو ءب لوسرلا اهب ئصوأ ةيقالخأو ةيكولس تاهّمأب لصتت
 .اهنيب يناسنإلا

llةيقالخألاو ةّينيدلا ماكحألل يثالثلا ميسقتلا ةدعاق ىلع لمتشي . 

 نم ةهبش هطلاخت مل يذلا صلاخلا فرصلا لالحلا :لوألا مسقلا

 .حضاو نيب مسقلا اذهو «مارحلا

 CEPT الو سوفنلا هنم مئأتت الو «سانلا هيف فلتخي ال :هنم يلقعلاف

Js,ناسنإ  achريمضلا حاترموهو » call Galeنأ ئشخي ال  cllهيلع  
 .هب سّبلتُم وهو سانلا

 ءاهقفلا همهف يف فلتخي ال حضاوو حيرصو abd) هليلد :هنم يعرشلاو

 ال ًاضيأ وهو ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام ًاحوضو هّدشأو «نودهتجملاو
 الو ءداؤفلا olen ءريمضلا حاترم وهو هيتأي ملسم لكو «سوفنلا هنم مثأتت

 .هب سْبلتم وهو نوملسملا هيلع علطي نأ ىشخي
 داكن الو .ًادج ةريثك ةايحلا ىف صلاخلا فرصلا لالحلا تالاجمو

 دوجولا يف اهمامأ لإ ءاهبلاطم نم ًابلطم الو سوفنلا تاجاح نم ةجاح دجن
 فرعت اهترطفب سوفنلاو .فرصلا لالحلا تالاجم نم ld ast وأ لاجم

 هعدوأ يذلا يقالخألا Gol اهيلإ اهيدهيو ءاهب Gedy تالاجملا هذه ًابلاغ
 . سوفنلا رطف يف ميظعلا قلاخلا



 عورزلا تابيط نم برشيو ناسنإلا لكأي نأ نّيبلا فرصلا لالحلا نمو

 Go ىلع هيف دتعي ملو ءادحأ هيف ملظي مل بسكب «ماعنألا ةميهبو رامثلاو

 .دحأ

 نمو .هطباوضو عرشلا ماكحأ نمض جاوزلا فرصلا لالحلا نمو

 لامجو ءءانغلا قئادحلا لامج ىلإ رظنلاب ناسنإلا عتمتسي نأ فرصلا لالحلا

 هللا قلخ امو ‹اهىئاجعو راحبلاو ءاهلابجو ضرألا لامجو ءءامسلا يف موجنلا

 .ريطو ةميهب نم

 لالحلا Sfp :ثيدحلا يف BI pest هيلع do ام وه مسقلا اذهو
 . «نیب

rnتاهبش هطلاخت مل يذلا صلاخلا فرصلا مارحلا : يناثلا  

 . حضاو oe ًاضيأ اذهو . الالح نوكي نأ لامتحا

 «مهورکفمو سانلا ءالقع هميرحت يف فلتخي ال :هنم يلقعلاف

 نم هسفن يفو YI re لعافلا هلعفي الو ۰ مهنم ةيقالخألا ةريصبلا باحصأو

 يف زخوب رعشي وهو هاتأ اذإ هيتأي ةريصبلا ميلس لكو «مثإلاب ٌروعشو جرح هلعف

 باقعلا ءوس نمو «ريصملا ءوس نم فوخو «داؤفلا يف قلقو ءريمضلا
 .لدعلاب

 همهف يف فلتخي الو ‹ حضاوو حيرصو ٍيعطق هليلد : ةنم يعرشلاو

 كرشلاك «ةرورضلاب نيدلا نم مولعم وه ام ًاحوضو هّدشأو نودهتجملاو ءاهقفلا

«ablةالصلا كرتو ‹قحلاب لإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو «نيدلاولا قوقعو  

 ,لطابلاب سانلا لاومأ لكأو « يعرش رذع Og مالسإلا ناكرأ رئاسو ةاكزلاو

 .فحزلا موي يلوتلاو

 اهفرعت اهترطفب سوفنلاو ةعونتمو ةدّدعتم ةايحلا يف مارحلا تالاجمو

 ميظعلا قلاخلا هللا هعدوأ يذلا يقالخألا سحلا اهيلإ اهيدهيو ءاهب سحتو

 . سوفنلا رطف يف
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 يف ةرشتنملا لالحلا تادرفم ىلإ ةبسنلاب ةليلق مارحلا تادرفم نكلو

 . ةايحلا تالاجم لك

 هنأ ةميلسلا ةيرطفلا سوفنلا كردت يذلا صلاخلا فرصلا مارحلا نمو
 سانلا ملظو «قح هنأ ةفرعم دعب هراكنإو قحلا دوحج ءاهيدل نيب وهو مارح

raeنإودعلاب وأ مهقوقح  veeوأ مهسفن  pean eneةنايخلاو .  

 .(نيب

 فرصلا مارحلاو صلاخلا فرصلا لالحلا نيب يب ام وه : ثلاثلا مسقلا

 .صلاخلا

 نم هبش اهلو «لالحلا نم هش اهل «ماكحألا ةهبتشم رومأ انه لخدتو

cel pallالو ءاهماكحأ نوزيمي الف «سانلا نم ريثك ىلع طلتخت رومألا هذهو  

 اهنم وه ام نوملعي ال وأ ءاهمارح هوجو نم اهلالح هوجو مهسفنأب نوملعي
 نم ببس .مهيلع رمألا طالتخال وأ مهتيؤر فعضل « مارح اهنم وه امو لالح

 نوخسارلا اهملعي دق سانلا نم ريثك اهملعي ال يتلا تاهبتشملا هذهو

 طسولا اذه of ىلإ ةراشإ J تاهبتشم it Be لوسرلا اهفصو دقو .ملعلا يف

 نم هبتشمف «ةعونتمو ةتوافتم تاجرد يف عقب نيبلا مارحلاو نيبلا لالحلا نيب

 نم ةبيرقلا ايلعلا ةجردلا ن نم هبتشمو بلا ل لالحلا نم ةيرقلا اي ايندلا ةجردلا

 ةقيقح نود طقف رظانلا ةيؤر يف ولو «زييمت ريغ نم ًالخادتم ًاطالتخا لوصألا

 .رمألا
4 

 هاري ةراتف ءاهنم IS نم ًاهبش يطعي ةنيابتملا رصانعلا طلتخملا رمألاو
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 هيلع سبتليف ءرخآلا ًاهبشم هاري ىرخأو «نينيابتملا دحأ ًاهبشم هيلإ رظانلا
 .اذهب وأ اذهب هقحلي له «رمألا

 اهضعب هبشي ةلكشم : يأ «ةهبتشم رومأ :ةغل لاقي اذه لجأ نمو

 . ًاضعب
 كوكشم وأ .اهلعف ةمرح وأ ءاهلعف لح يف كوكشم رومأ تاهبتشملاو

 . لعفلا ةبجاو اهنأل اهكرت ةمرح وأ اهكرت لح يف
 ىلإ عجري لقعلاب اهماكحأ كردت نأ نكمي يتلا رومألا يف هابتشالاو

sieبابسأ : 

 .رظنلا بحاص ىدل ةيؤرلا حوضو مدعل اَمإ - ١

 ىرخأ رصانعو «ميرحتلا يضتقت pole هيف دجوت رمألا SY اًمإو - ؟
 هعم بعصي اطالتخا رمألا يف ةطلتخم رصانعلا هذهو «ةحابإلا يضتقت

 .رخالا ىلع نيعونلا دحأ حيجرت بعصي وأ «زييمتلا

 ,دسافم اهيفو حلاصم اهيف وأ ءراضم اهيفو عفانم اهيف يتلا رومألا لثم

 وأ راضم نم اهيف Ge رظنلا Gay حلاصم وأ عفانم نم اهيف امل حابت لهف
 . سكعلا وأ «دسافم

Ufىلإ اولّصوتي نأ نكميف .بقاثلا رظنلا باحصأو طابنتسالا لهأ  

 نيحف «عرشلا ماكحأل ةماعلا سسألا نمض ءرخالا ىلع نيعونلا دحأ حيجرت

 دجوي الو «ةريسي دسافملا وأ راضملاو «ةميظع حلاصملا وأ عفانملا نوكت

 مكح نإف .دسافم وأ ٌراضم نود حلاصملا وأ عفانملا هذه لثم هيف ليدب

SLY!وأ عفانملا نم ربكأ دسافملا وأ راضملا نوكت نيحو .حجرتي يذلا وه  

 يوتسي نيح كلذكو ete يذلا وه ميرحتلا مكح OB .حلاصملا
 .حلاصملا بلج ىلع مّدقم دسافملا عفد :ةدعاقب المع «ناّداضتملا

 يف رجي هيف عوقولاو .تامّرحملا دودح ىلع عقي رمألا OY اًمإو -"
 ةسمالم ىلع هيف عقاولا لعجي ذإ ,تامّرحملا يف عوقولا ىلإ لاوحألا بلغأ
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 «هسفن ناص امهم اهيف عوقولا نم هسفن ىلع نمأي الو «تامّرحملا رهاظ

 تاوهشلاو زئارغلاو ءاوهألا ةبلغو «ةدارإلا تاوبكو تالفخلا SY .هلاح بقارو
 ءلالحلل رواجملا مارحلا يف عوقولا ىلإ مصعتسا امهم ناسنإلا ٌرجتس
 رواجملا لالحلا ذإ ,هتيؤر ىلع رطيسي يذلا هايتشالا كلذ ىلع هدعاسيو

 له هيلإ رظانلا ىلع هبتشي ىتح «مارحلا نم لالظ ةداع هيلع طقاستت مارحلل

 نم لالظ ةداع هيلع طقاستت لالحلل رواجملا مارحلاو .؟الوأ مارحلا نم وه

 ؟الوأ لالحلا نم وه له هيلإ رظانلا ىلع هبتشي ىتح «لالحلا
 لثم عيبلا امنإ :لوقي نم دنع لصحي يذلا هابتشالاب اذهل لّثمن دقو

UH 

 نكل «لالح يه ذإ «تاهبتشملا ىندأ وه مارحلل رواجملا لالحلاو
 . مارحلا يف قالزنالا هعم نمؤي ال اهيف عوقولا

 يعارلاب :ثيدحلا يف هل لثملا ةي لوسرلا برض يذلا وه اذهو
 . هيف عتري نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري

 «ربكأ ةبسنب اهنم زارتحالا يغبني تاهبتشملا نم كلذ قوف امف نذإ

 لامتحاب نورقم اهسفن اهيف عوقولا OF ,مظعأ ةبسنب اهنع عّروتلا يغبنيو
 . مارحلا يف عوقولا

UTىلإ عجريف عرشلا ةّلدأ قيرط نع فرعت يتلا رومألا يف هابتشالا  

clad aleسيلو «ءاهقفلا فالتخا بابسأ ثوحب يف ةنيبملا بابسألا يه  

 .اهثحب لاجم انه
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 : يلي ام لوح رودت مالسإلا ماكحأ

 .ًامارح هكرت نوكيف ءًامازلإ هلعف ًابولطم لمعلا نوكي نأ امإ ١
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 وهو «لعفلا بناج ىلإ ًارظن «ضرفلا» وأ «بجاولا» مساب اذه فرعيو
 . كرتلا مارح ًاضيأ

 مازلإلا ةديدش اهضعبف ءاهلعفب مازلإلا تاجرد يف تاتوافتم تابجاولاو

ideتايوتسملا ئندأ ىلإ تاجردلا لزانتتو  . 

 ناكرأ رئاسو ةالصلاك .ىربكلا رئابكلا نم هكرت ام تابجاولا نمف

 .رمألا هيلإ oy نّمم لدعلا ةماقإو «نيدلاولا ٌربكو «مالسإلا

 بوجوب لوقلا ىلع tab قالطإك رئاغصلا نم هكرت ام تابجاولا نمو

blsبجاوكو «ةيبنجألا ةأرملا نع رصبلا ضغكو .ءاهقفلا رثكأ يأر وهو  

 يف ىلاعت هللا لوق نومضمب المع ءاهدسج نم اهتنيز عضاومل ةأرملا رتس

 DEYN :بازحألا ] ةروس

o oF 

gts»ِءاَسْنَو كتان كجاوزال ل ينل  Sasiنندي  Saleنم  

GS Sleالق َنْفَرْعُي نأ ىنْذأ  S55 SS04( ًاميحّر ًاروُمَغ ُهَّللا ( 

isيف هاوتسم ةفرعمو «بجاولا ةجرد ديدحت عيطتسي نم سانلا نم  

 ماكحأ سسأ مهف يف ةميظع ةريصب جاتحت ةفرعملا هذهو .عرشلا مكح

 .باقعلاو ةذخاؤملا اهكرت ىلعو باوثلا اهلعف ىلع بترتي تابجاولاو

yyلمعلا نوكي نأ  Ogeeًامارح هلعف نوكيف ءًامازلإ هنع . 

 وهو «لعفلا بناج ىلإ ًارظن «روظحملا» وأ «مارحلا» مساب اذه فرعيو
 . كرتلا بجاو ًاضيأ

 ةديدش اهضعبف ءاهكرتب مازلإلا تاجرد يف تاتوافتم تامّرحملاو

 . كلذ نود اهضعبو Anes مازلإلا
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 هللا مّرح يتلا سفنلا لتقك «ىربكلا رئابكلا نم هلعف ام تامرحملا نمف

 «لطابلاب سانلا لاومأ لكأو «ناودعلاو ملظلاو ءنيدلاولا قوقعو «قحلاب الإ
 .فذقلاو ءةميمنلاو ةبيغلاو

 ءةيبنجأ ةأرمال ةمّرحملا ةرظنلاك ءرئاغصلا نم هلعف ام تامّرحملا نمو

 . هاذ عفديل وأ 64 عفتنيل ال هلتقيف هماهسل ًافده ناويحلا ذختي نمكو

 سانلا نم لقو .رئاغصلاو ىربكلا رئابكلا نيب طاسوأ تامرحملا نمو

 هذهو .عرشلا مكح يف هاوتسم ةفرعمو .مّرحملا ةجرد ةفرعم عيطتسي نم

 تالالد مهف يفو «نيدلا ماكحأ سسأ مهف يف ةميظع ةريصب جاتحت ةفرعملا

 وأ ةذخاؤملا اهلعف ley .باوثلا اهكرت ىلع بترتي تامّرحملاو

 . باقعلا

Uyءاش نإو هلعف ءاش نإ «ناسنإلا رايتخال ًاكورتم لمعلا نوكي نأ  

 . يواستلا ىلع ًاحابم هكرتو ًاحابم هلعف نوكيف «هکرت

 هكرت نوكي الف «مازلإ نود هلعف ًابولطم لمعلا نوكي of اًمإو- ٤
 ةعاط هلعف اذإ هلعاف هيلع رجؤيو .هكرت نم هللا ىلإ Cot هلعف نكلؤ .ًامارح
 . ىلاعت هلل

 .اهلعفب بيغرتلا

 : ةيلاتلا تارابعلا تاجردلا هذه aed ءاهقفلا حالطصا يف دجنو

 : (ىلوألا فالخ هكرت - بودنم - ةنس - ةدكؤم ةنس)

 ةماقإو .دجاسملا نارمعو «تاربملاو تاقدصلا مسقلا اذه ةلثمأ نمو

 داروألاو راكذألاو .ليللا مايقو ‹تاولصلا نئسو .ةيريخلا تاسسؤملا

 مايصلاو ءملسملا هيخأل ملسملا ةنواعمو ‹ یلاعت هلل ءاعدلاو ءةروثأملا
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 ةرمعلا ريركتو «مرحملا رهش نم رشاعلاو عساتلاو ءلاوش نم تسك نونسملا

 .ةريثك رومأ نم كلذ ريغ ىلإ «قيرطلا نع ىذألا ةطامإو . طارفإ نود

 هلعف نوكي الف «مازلإ نود هلعف نع Cee لمعلا نوكي of اًمإوه

cleهكرت نكلو  Colةعاط هكرت اذإ «هكرات هيلع رجؤيو «هلعف نم هللا ىلإ  

 . ىلاعت هلل
 تاجرد يف تاتوافتم مازلإ نود اهلعف نع عراشلا ىهن يتلا لامعألاو

 . اهكرتب بيغرتلا
 : ةيلاتلا تارابعلا تاجردلا هذه ضعبل ءاهقفلا حالطصا يف دجنو

 . (ىلوألا فالخ - ًاهيزنت هوركم - ًاميرحت هوركم)

 .ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألاب فرعت اهنايب قبس يتلا ماكحألا هذه

 :نيعون ىلإ ىرخأ ةهج نم مسقنت مالسإلا ماكحأو

 :لوألا عونلا

 نم «عراشلا قيرط نع الإ فرعت ال هذهو dane ةيدبعت ماكحأ

 مكح نم هذه ولخت الو ءامهيلإ عجري امو ءامهنم طبنتسي امو .ةنسلاو باتكلا
 تادارإ ٌناحتما مكحلا هذه سأر يفو ءاهضعب ىفخي دقو ءاهنم ريثك رهظي
 ةميظعلا ةمكحلا هذه عمو .هلوسرلو هلل ةيصعملاو ةعاطلا يروحم نيب سانلا

 ىلع دوعت ىرخأ ٌمكح ةضحملا تادابعلا يف دجوت ماكحألا لكل ةلماشلا

 .ريخلاو عفنلاب مهايند يف سانلا

 : يناثلا عونلا

 عفنلا قيقحتلو «مهايند يف سانلا حلاصم قيقحتل ةراتخم ماكحأ

 لدعلاو Gol سسأ ىلع مهتالماعمو مهتاقالع ميظنتو « مهتاعمتجمو مهدارفأل

 ردق ربكأ فيفختو «ةداعسلا نم ةنكمم ةبسن لضفأ نامضو .لامجلاو ريخلاو

 ةدابع اهمازتلاو . يرشب عمتجمل ايندلا ةايحلا هذه فورظ يف مالآلا نم نكمم

 . لجو je هلل
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 : يلي اميف هصيخلت نكمي عونلا اذه ىلإ ةبسنلاب عراشلا جهنمو

 :فرصلا لالحلا ١

 ءًاقلطم هيف ررض الو «ةحلصم وأ ةعتم وأ ةذل وأ ققحم عفن هيف ام وهو

 .رخآ ليدب هلثم نم ولخي ال lhe ليئض هررض وأ

 لالح ab يضقت ةميلسلا لوقعلاو . فرص لالح at مكحي عراشلاف

 ملو «ةدسفم وأ در مهتم يأ ىلع بئرتي مل اذا رتو هلعف زوجي فرص

 بسحب رّيغتي مكحلا نإف VY .ةدسفم وأ ررض ققحتل ةليسو امهنم Gl نكي

 .كرتلا وأ لعفلا ىلع بترتت يتلا جئاتنلا

 اهيف ملظ ل قيرط نم ةايحلا ءاقب هيف ام لوانت : فرصلا لالحلا لاثمو

 | .ىذأ الو رض الو ناودع الو

 :فرصلا مارحلا ۲

 وأ مهايند يف ‹ةعامجلل وأ درفلل ةدسفم وأ ررض هكرت وأ هلعف يف ام وهو

 . مهنيد

 هنأب ىضقت ةفيصحلا ةنمؤملا لوقعلاو «مارح هنأب مكحي عراشلاف

 . مارح
 . مارحلا وه كرتلاف «كرتلا راثآ نم ةدسفملا وأ ررضلا ناك اذإ ّمث

 ءانزلاو «قح ريغب سانلا لاومأ لكأو «ناودعلاو ملظلا : مارحلا لاثمو

 .راحتنالاو clo ماوق هب ام كرتو ءرارطضا نود ٌراضملا لوانتو

 ءءاجلإلا اهنمو «تارورضلا دنع تامرحملا ar باكترا روجيو

 باكترا الإ ناسنإلا كلمي ال نيح ءامهدشأ عفدل نيمرحملا فخأ باكتراو

 .امهدحأ

 :مارحلاو لالحلا نيب طاسوأ ۳

 هذه نم لک يفو .طاسوأ فرصلا مارحلاو فرصلا لالحلا ٠ نيب دجوتو
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 مكح يعدتست ىرخأ رصانعو «ةحابإلا مكح يعدتست pole طاسوألا

 . ميرحتلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ طاسوألا هذه ميسقت نكميو

 نيب ةبذجنم لامعأ هيف لخدتو .طاسوألا طسو وهو :لوألا مسقلا

 .لالحلا اهبذجي ام رادقمب هيلإ اهبذجي مارحلاف «يواستلاب مارحلاو لالحلا

 ىلإ يه يتلا لامعألاب طسولا اذه قاحلإب يضقت انه عرشلا ةدعاقو

 يف نكي مل ام «حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد OY ,برقأ مارحلا
 ةنكمتم يه يتلا رومألا نم ريثكو «مهتاجاحل ليطعتو سانلا ىلع جرح كلذ

 . مهتاداعو مهبلاطم يف

 نم نيدلا يف سانلا ىلع لعجي مل هللا Of :نلعت ةعيرشلا ةحامسو
 .جرح

 اهلعف يف ءاوس .ليمأ فرصلا لالحلا ىلإ يه طاسوأ : يناثلا مسقلا

 .اهكرت يف وأ

 :هوجو ىلع ليمأ فرصلا لالحلا ىلإ يه يتلا طاسوألا هذهو

 اهقاحلإ لصألاف ءاهكرت وأ اهلعف ىلإ وعدت ةجاحلا تناك نإف-أ

 .لالحلاب

 لالحلا نم اهل ليدب دجوي وأ ءاهيلإ وعدت ال ةجاحلا تناك نإو _ ب

 - ىلوألا فالخ» نيب تاجرد ىلع اهيلإ ةبسنلاب فلتخي مكحلاف «فرصلا

 نم اهبارتقا وأ فرصلا لالحلا ىلإ اهليم ةجرد بسحب كلذو «ًاهيزنت هوركملاو
 . طاسوألا طسو

 يف وأ اهلعف يف «ليمأ فرصلا مارحلا ىلإ يه طاسوأ :ثلاثلا مسقلا

 .اهكرت

 :هوجو ىلع ليمأ فرصلا مارحلا ىلإ يه يتلا طاسوألا هذهو
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 ءاهيف عوقولا ىلإ وعدت ال de ةساملا ةجاحلا وأ ةرورضلا تناك نإف -أ
 .فرصلا مارحلاب اهل ًاقاحلإ «ميرحتلاب اهيلع مكحلا لصألاف

 عراشلا ةمحرف اهيف عوقولا ىلإ وعدت ةساملا ةجاحلا تناك نإو - ب

 ةيهيزنتلا ةهاركلاب اهيلع مكحلا عم .سانلا نع جرحلل اعنم اهيف عوقولا رفتغت
 ةبسن بسحبو .فرصلا مارحلا ىلإ ليملا ةبسن بسحب «ةيميرحتلا وأ

 .اهحاحلإ 353( .ةجاحلا

 .ناودع الو يغب نود .ةرورضلا دنع ةتيملا لكأك «تاروظحملا



 فّلكملا ناسنإلا لامعأل ينايب مسر

Jsعرشلا يف مكح هل فلكملا ناسنإلا لامعأ نم لمع  

١ 
ee ee, 
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 ليمأ فرصلا لالحلا ىلإ يه طاسوأ

Se٠ ًاكرتوأ  

 ىلإ del يه يتلا طاسوألا هذهو

 : فرصلا لالحلا

 اهلعف ىلإ وعدت ةجاحلا تناك نإ ١

 ٠ لالحلاب اهقاحلإ لصالاف . اهكرتوأ

 . اهيلإ وعدتال ةجاحلا تناك نإو - ۲

 لالحلا نماهل ليدب دجوي ذإ

 ةبسنلاب فلتخي مكحلاف ٠ فرصلا

 Sa فالخ نيب تاجرد ىلع اهيلإ

ay Sly٠ اهيزنت  

 ىلإ اهليم ةجرد بسحب كلذو

 طسو نم lel cal وأ « فرصلا لالحلا

 ٠ طاسوألا

 فرصلا مارحلاو فرصلا لالحلا نيبو

 طاسوأ

 طاسوألا طسو

 لالجلا نيب ةبذجنم لامعأ يهو

 اهبذجي مارجلاف ٠ يواستلاب مارحلاو

 .لالحلا dé ام رادقمب

 اذه [GA انه عرشلا ةدعاقو

 مارحلا ىلإ يه يتلا لامعالاب طسولا

 برقأ ٠

 بلج ىلع مدقم دسافملا ءردف

 . حلاصملا

 ىلع جرح كلذ يف نكي مام
 يف سانلا ىلع هللا لعج ايف ٠ سانلا
 ٠ جرح نم نيدلا

۲۲۳ 

 مارح هكرت وأ مارح هلعف

 اذه فرعيو

 ضرفلا وأ بجاولاب
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 ليمأ فرصلا مارحلا ىلإ يه طاسوأ

 ٠ ًاكرتوأ ًالعف

 ىلإ del يه يتلا طاسوألا هذهو

 : فرصلا مارحلا

 ةجاحلا وأ ةرورضلا تناك نإ-١

 .اهيف عوقولا ىلإ وعدتال ةديدشلا

 [BL ميرحتلاب اهيلع مكحلا لصالاف
 ٠ فرصلا مارحلاب اه

 وعدت ةديدشلا ةجاحلا تناك نإو - ۲

 رفتغت عراشلا ةمحرف « اهيف عوقولا ىلإ

 . سانلا نع جرحلل ًاعنم اهيف عوقولا
UTتارورضلاف تارورضلا دنع  

 .فرصلا تاروظحملا حيبت دق



۳ 

ulفرصلا مارحلاو صلاخلا فرصلا لالحلا ىلإ مهتيؤرف سانلا  

 نكلو Oe ًاروهظ امهروهظو امهحوضول «هابتشا اهيف لصحي ال دق صلاخلا

 مهماكحأ نوكتف .طاسوألا ىلإ نورظني نيح ةيؤرلا مهنم ريثك ىلع هبتشت دق

 ible ًاماكحأ اهيلع

 : تاهبتشملا ىلإ ةبسنلاب يقالخألاو ينيدلا كولسلا ةدعاق

 رومألا سانلا ىلع هبتشت نيح نك لوسرلا ا اهاطعأ يتلا ةماعلا ةدعاقلاو

ireمارحلا يف عوقولا نع دعبألاو  . 

 يذلا ثيدحلا يف هلوق يف اهب لَك لوسرلا ىصوأ دق ةدعاقلا هذهو

 «هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا al‘ نمف» :هتالالد عبتتنو هيناعم مهفتن

 .هضرعل بيعلا نمو «هنيدل مثإلا نم ةمالسلاو ءربلا هيف ام لعف : يأ

 لَك لوسرلا نأ امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع رخآ ثيدح يفو
 : لاق

 . )كيري ال ام ىلإ oy ام عّد»

jام عد : ي  LGهيف كشت ال ام ىلإ هيف . 

 : هللا لوسر لاق : لاق يدعسلا ةورع نب the نعو

 امل ًارَدَح هب GE آل ام ED تح نیقتملا نم َنوكي Uf ُدبعلا AG الد
 OLE هب

 نیب ريغ مارحلاو لالحلا نيب ب ًاجومتم ناسنإلا رظن يف ماد ام رمألا نإ

 «هسفنب فزاج دقف هيف عقو اذإ هنأل pas da نأ هل ملسألا jb ءهيدل هجولا

 (1١) حيحص نسح ثيدح : هنع لاقو يذمرتلا هجرخأ .
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 :نيهجول كلذو ةلاحم ال مارحلا يف عوقولا ىلإ هب يضفي رمأ يف رطاخو
 طيلخ عم اهيف عقي وهف ًاعطق ةمّرحم رصانع رمألا يف نوكي نأ :لوألا هجولا

 وه له «هتبسن فرعت ال يذلا مارحلا طلاخملا لجأ نم لالحلا كرتو «لالحلا

 . ةصيقنلاو مثإلا نم ةمذلا ةءاربو ةمالسلل بجاولا وه واسم وأ حوجرم وأ حجار

 ةرواجم مارحلا دودح ةرواجم نم ةيتآ ةهبشلا نوكت نأ : يناثلا هجولا

 عقي امنیحو celal ىلع حابملا لالظو « حابملا ىلع مأرحلا لالظ يقلت

 مارحلا يف عوقولا هيلع نوهي مارحلا لالظب طلتخملا حابملا يف ناسنإلا

 امنيح كلذكو ءةلاحم ال مارحلا يف Jose مث «حابملا لالظب طلتخملا

 دودحلا هذه دنع تبثي دق «هابتشا نود اهب ملاع وهو مارحلا دودح سمالي

utم م  astتاوبكلاو تالفغلا  inesيف عوقولل عرسيف ءةدارإلا  

celalءاهئرمتسيو اهيلحتسيف هل نيت مث ‹تاثيبخلا هتارمث يننجي دئدنعو  

 هحضوأ ام اذهو «نينجاملا راجفلا وأ «نينمدملا ةاصعلا غتر اهيف متری مث

 :هلوقب ثيدحلا يف BE لوسرلا

 ىمحلا لوح ىعري يعارلاك «مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو»
 . (هيف & نأ كشوي

welدودح نم اويرتقي الثل ا لالحلا . نم ًاريثك نوكرتي اوناك  

 . هيف اوعقيف مارحلا

 ٌدبعلا يقتي نأ ىوقتلا مامت : لاق هنأ _ هنع هللا يضر - ءادردلا يبأ نعف

 ةيشحخ «لالح هنأ یری ام ضعب كرتي یتحو ؛ةّرذ لاقثم نم هيقتي ىتح ¢ هللا

 . مارحلا ن نيبو هنيب ًاباجح «Ll نوكي نأ

 مارحلا نيبو ينيب عدأ نأ es ينإ : لاق هنأ رمع نب هللا دبع نعو

 .اهقرخأ ال لالحلا نم ةرتس

 نم اريثك اوكرت ىتح «نيقتملاب ىوقتلا تلاز ام :لاق هنأ نسحلا نعو

 . مارحلا ةفاخم لالحلا
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 لعجي ىتح مارحلا نم لجرلا ملسي ال :لاق هنأ مارهب نب نوميم نعو

 . لالحلا نم ازجاح مارحلا نيبو هليب

 ىتح «ناميإلا ةقيقح دبع بيصي ال :لاق هنأ ةنييع نب نايفس نعو

 .هنم هباشت امو مثإلا عدي ىتحو «لالحلا نم ًازجاح مارحلا نيبو هنيب لعجي

 ىلإ ةبسنلاب ىقالخألاو ىنيدلا كولسلا ةدعاق ام لوسرلا عضو نأ دعبو

 :لاق تاهبتشملا

  Sty Vipكلم لکل  geالأ  ily(همراحم هللا ىمح .

 ىمح يه مارحلا عق قاوم نإ «مارحلا عق قاوم ةروطخل فشك اذه يفو

 . ريسيب سيلو ريطخ JF هللا ىمح ماحتقاو « هللا

 أل ءاهدودح ماحتقا نورذحيو «مهکولم ىمح O pace سانلا ناك اذإ

 ىمح محتفي نمي فيكف . ماقتنالاو باقعلا ىلع ةردقلا مهيدل كولملا ءالؤه

 لک ىلع رداقلاو «ضرألاو تاوامسلا توكلم هذيب يذلا .كولملا كلم

 ! ؟ء يش

 . هيهاونو هرماوأ رئاود يهو «همراحم هللا یمح إو الأ

 دودح os د سفنلا طبضو كولسلا ميوقتل ةقيمعلا ةيرذجلا ةليسولا ا م

 دسجلا حلص تحلص اذإ يتلا دجلا يف ة ةريغصلا ةغضملا هل «هبلق وهو

 .هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلک

 lp بلقلاف lal حالصإل هّجوتت نأ يغبني اهلج وأ اهلك ةيانعلاف

 نم مكو «ينغت ال بلقلا نود رهاظلاب ةيانعلاو cls هترجش ةرزبو .ناسنإلا

 .بولقلا رمأ نولمهيو رهاوظلا مهلغشت So سانلا
 ,تادارإلا om Pa tee زكرم وهو «نمحرلا رظن لحم وه بلقلا نإ

 . ىوقتلا ٌرقتسمو

YY 



 HE هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم مامإلا ىور

opرظني نكلو «مكروص ىلإ الو «مكماسجأ ىلإ رظني ال ىلاعت هللا  

 . «مكبولق ىلإ

 اهزكرم ىوقتلا نأ نابأو «ىوقتلاب كولسلا عاونأ BIJ طبرو
 HE هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم مامإلا ىور دقف «بلقلا

 عبي الو ءاوربادت الو ءاوضغابت الو ءاوشجانت الو ءاودساحت الو

 ال «ملسملا وخأ ملسملا ءاناوخإ هللا دابع اونوكو 6 ضعب عیب ىلع مكضعب

 هردص ىلإ ريشيو) انه اه ىوقتلا «هرقحي الو .هبذكي الو هلذخی الو .هملظي

 ملسملا لک ءملسملا olf رقحي نأ رشلا نم ءىرما بسحب (تاّرم ثالث

 .(هضرعو ly )403 « مارح ملسملا ىلع

 رصح كلذلو «بلقلا اهّلحم تاّينلاو OIL هللا دنع لامعألا ةميقو

 امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :لاقف ءاهنم تاينلاب اهّمّيقو لامعألا Be لوسرلا

 .(ىون ام ءىرما لكل

 د د6 $%*

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 : يلي ام اهنم «ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم دافتسي

 كردت OLE ناحضاو فرصلا مارحلاو فرصلا لالحلا Sf نايب - ١

 .امهرمأب هابتشا نود ءامهماكحأ ةميلسلا لوقعلا

 ىلع هبتشت ًارومأ فرصلا مارحلاو فرصلا لالحلا نيب Sf نايب  ؟

 ؟مارح وأ لالح يه له .سانلا نم اهيلإ نيرظانلا نم ريثك

 هذه ررقتو «تاهبتشملا ىلإ ةبسنلاب يمالسإلا كولسلا ةدعاق حاضيإ - ۳

 هبتشي ام لعفو «هلعف ةمرحب هبتشي ام كرتب تاهبشلا ىقتا نم Of :ةدعاقلا

 .مثإلا نم هنيدل ملسملا هب أربي يذلا وهو .ًامئاد ملسألا وه هكرت ةمرحب

 . ةصيقنلا نم هضرعلو
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 ٤ - نايب  Sfيأ ءهمراحم يه هيف عوقولا نم هللا عنم يذلا هللا ىمح :
 .هفيلاكتو هیهاونو هرماوأ

 يذلا ئمحلا نم برتقا نم OF يناسنإلا كولسلا رهاوظ نم of نايب
 برتقي ال نأ ًامئاد ملسملل ملسألاف هيف عقو ءاوهألاو سوفنلا يهتشت ام هيف
 . ىمحلا دودح نم

 يف عقو نم Uh :ةركف بيرقتل دهاشم عقاوب ليثمتلا مادختسا -
 يعارلاب كلذ BE لوسرلا لثم ذإ ءاهب عانقإلاو «مارحلا يف عقو تاهبشلا

 .هيف عتري نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري يذلا

 هيف ٌرقتسي يذلا «بلقلا ىلإ عجرت يناسنإلا كولسلا روذج Of نايب -
 اذإف .ءكولسلل ةهجوملا ةدارإلا هنع ردصتو «ةفطاعلا هنم قفدتتو .ناميإلا

 .هلك دسجلا دسف دسف اذإو AS) دسجلا حلص حلص
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :ًالوأ

 : يلي ام اهنم ةدّدعتم ةيغالب هوجو ثيدحلا اذه ىف

 هلك لوسرلا اهنّيب يتلا قئاقحلا OY ,عضاوم the يف مكحلا ديكأت ١
 Ob ةرعشملاو «لؤاستلل ةريثملا ةبارغلا نم اهيف امل .ديكأتلا يعدتست اهيف

 : يلي ام يهو هل مكحلا ديكأت بلطتي نم لاح بطاخملا لاح
 ديكأتلا عون ةدكؤملا ةلمجلا

 4 ديكأتلا فرحبو ةيمسالا ةلمجلاب ديكأتلا نيب لالحلا نإ - أ

 (ol) ديكأتلا فرحبو ةيمسالا ةلمجلاب ديكأتلا نيب مارحلا َّنِإو - ب
 قيقحتلا ىلع لادلا «دق» فرحب ديكأتلا هضرعو هنيدل أربتسا دقف ج

 (ّنِإ) ديكأتلا فرحبو ةيمسالا ةلمجلاب ديكأتلا ىمح كلم لكل ْنإو الأ د
 ًاديكأت ًاضيأ حملن (الأ) فرحب هيبنتلا يفو همراحم هللا ىمح نإو الأ

 .ثالثلا لمجلا يف اينمض ةغضم دسجلا يف نإو الأ

 ىمحلا لوح ىعري ىعارلاك» : ي لوسرلا لوق يف ليثمتلا هيبشت ۲

 4d ١ عتري نأ كشوي

 كلذ ببسب طروتيف تاهبشلا يف عقي نم لاح هيلع هللا تاولص لثم ْذ

 هماعنأ ىعري يذلا يعارلا لاحب «مارحلا دودح نم هبارتقال .مارحلا يف عقيف

 ىلإ هيبشتلا اذه لحنيو «ىمحلا لخاد يف عتري نأ كشوي هنإ ءئمحلا لوح

 :ةيلاتلا ةلباقتملا رصانعلا



 . يعارلا لاح هبشت كلاسلا ةدارإ أ

 . يعارلا ماعنأ عيطق هبشت هزئارغو هؤاوهأو هتاوهشو ب

 ةلخادتملا وأ ىمحلا ضرأل ةقصالملا ضرألا هبشت تاهبتشملاو - ج

 .اهعم

 لوح هعيطق ىعري نيح يعارلا لاح هبشي تاهبشلا يف عوقولاو د
gol 
 عيطق عتر هبشي مارحلا باكتراب تاهبشلا يف عقاولا طوقسو  ه

 . ىمحلا لخاد ىعارلا

 نم كولملا هيمحت يذلا ىمحلا هبشت .هامح يه يتلا هللا مراحمو -و

 .اهناطلس نطاوم

 هب لّثمملا رصانعو لّثمملا رصانع نيب قيقدلا يئزجلا لباقتلا اذه عمو

 .ًالخادتم ًالماكتم ًايليثمت ًادهشم يطعت اهلك ةيليثمتلا ةروصلاف

 (B$) لوسرلا OF اهنم ,نطاوم the يف عيدب زاجيإ ثيدحلا يفو - ۴

 دودح نم بارتقالا وهو «تاهبشلا يف عوقولا لاوحأ ىندأل لثملا برض
 نم ريذحتلا نأ ةهادب كردي لقاعلا SY كلذ نم ىلعأ وه ام كرو «مارحلا

 BBV, LEW نم ريذحتلا نمضتي فخألاو ىندألا

 داري «تاهبشلا ىقتا نمف» RE لوسرلا لوقف .فذحلاب زاجيإلا اهنمو

 bly نيب لالحلا Oly لوسرلا لوقو . تاهبشلا يف عوقولا ىقتا نمف :هنم

 فرصلا مارحلا Sly نيب صلاخلا فرصلا لالحلا jy :هنم داري «نيب مارحلا

 . «تاهبتشم رومأ امهنيبو» :كلذ دعب هلوق ليلدب نيب صلاخلا

oO okكك  

 بارعإلا نم :ًايناث
olyمسا :لالحلا :«نيب لالحلا  WW)اهربخ «نیب» و .بوصنم وهو  

 .عوفرم وهو
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 قلعتم هيلإ فيضأ ام عم فرظلا :امهنيب :«تاهبتشم رومأ امهنيبو»
 .رومأل ةفص : تاهبتشمو . رخأتم أدتبم :رومأو .فوذحم مّدقتم ربخب

 : يف طرشلا مسا باوج يف ةعقاو ةلمجلا «هضرعو هنيدل أربتسا دقف»

 . «تاهبشلا ىقتا نمف»

 هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : يعارلاك :«ىمحلا لوح ىعري يعارلاك»

 يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو» :ةلمج يف «نم» ىلع دوعي ريمض (وه»

tel adiىعري»ب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ :لوح ». 

 مسالا عفرت يتلا ةبراقملا لاعفأ نم :كشوي : «هيف عتري نأ كشوي»

 ةلمج اهربخو يعارلا ىلع دوعي «وه» :هريدقت ريمض اهمساو .ربخلا بصنتو

olyهيف عتري ) . 

0 5 1 £ 
Vbفرح :الأ :«ئمح كلم لكل نإو  ceeىلع هيبنتلل هب ئتؤي  

 .هدعب ام رّمحت

 فرح :(الأ يف يأ) اهيف نوبرعملا لوقيو» : ينغملا يف ماشه نبا لاق

 ,ىلع لدتو هيبنتلل اهنأ ركذ نأ دعب «اهانعم نولمهيو ءاهناکم نونيبيف « حاتفتسا

 «ةزمهلا» نم اهبيكرت ةهج نم قيقحتلا اهتدافإو» :لاق مث .اهدعب ام ققحت

 .ها «قيقحتلا تدافأ يفنلا ىلع تلخد اذإ ماهفتسالا ةزمهو «ال»و

 .رذعتلا اهروهظ نم عنم رخالا ىلع ةردقم

 ا ان اذ
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 : لاق  امهنع هللا يضر Gale نب هللادبع نع

by - BE  النبى GLE Cusىل لاقف  : 

sekر وارا 2  
 :تاملك كملعا ينإ «مالغ ايد

DAES shed هللا bit GIRL هللا ظَما « 

foe Eo > Lfه “0,7 < رھ  CI leهللاب ٌنعَتْساَف َتْنَعَتْسا اَذِإَو هللا لأساَف  . 
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 | كوعفني مل ٍءيشب كوعفني نأ ىَلَع تَعَمَتجا J ZY نا ملَعاَو»
 5 0 er oe روک ر ورو ر مم ا عضم ھے

 | كورضي مل ٍءيشب كورضي نا ىلع اوعمتجا نإو «كل هللا هبتك دق ٍءيشب

oA 17ير #22  eلع رر وک ل  

 .«فحصلا Cary مالقالا تعفر . كيلع هللا هبتك دق ٍءيشب
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Sireِءاَحّرلا يف هللا ْىَلِإ  UAيف  A 

 BEES نكي ْمَل َكَباَصَأ ام ناو dena 55 ْمَل َكَأَطْحَأ ام نأ ْمَلْعاَو ۾

 .رْبَصلا go all نأ ْمَلْعاَو »

Sheبْرَكْلا َعَم َجَرَمْلا  . 

dlyeَمَم  jag pall 
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 نسح ثيدح :لاقو «فحصلا تفجو» :هلوق ىلإ يذمرتلا هاور

 سابع نبا نع ءاطع نع هدنسم يف ديمح نب دبع يقابلا ىورو .حيحص

 . فيعض دانسإب

۳٤4 



 : (سابع نب هللا دبع) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

RE لوسرلا مَع نبا سابع ُنِب هللادبع وه - ١ 
eae 8 a 0 ue sat 

 هما  (AL)ثراحلا تنب  celا 0 ةنوميم .

 ةرشع سمح نبا وهو : ليقو ةئس ةرشع  alls “deدق ثيدحلا اذه نأ

 ىف هل لاق هنأل هيلع هللا تاولص لوسرلا ةايح نم ةريخألا ةنسلا وحن ناك

 .هبراش رط نم وه مالغلاو «مالغ ايد : هلوأ

 ناكو .هملع ةرازغل ءاهّرْيَحو ةمألا رحب al لوألا ردصلا يف رهتش -¢

 .هجولا حيبص ًاميسو ًاميسج اة aa ضيبأ

 همّلعو «نيدلا يف or wo :هلوقب هل اعد لكي ّيبنلا al حصه

 . «ليوأتلا

Sl IS) Gas, : ani 5سانلا ٌلمجأ : تلق سابع نب هللا دبع . 

 . سانلا pel :تلق Shes اذإف .سانلا حصفأ :ُتلق مّلكت اذإف

Vvرابك عم هلعجيو هرواشيو هبرقي هنع هللا يصر باطخلا نب رمع ناك  

 . ةباحصلا

Yo 



GHAهل  che (IVY)ثيدحلا ظفح نم نيرثكملا دحأ وهو  

 .لوسرلا نع

(VA) ةنس اهيف نفدو فئاطلا يف يفوتو «هرمع رخآ هرصب GS-4 
 نبا وهو ةرجهلل  (VN).ةنس

ee ie 

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا ب

 ١ - كلذ نودو «هبراش ط نم سانلا نم :مالغلا  eeقهار اذإف

 . ىتف وهف ًاباش راص اذإف «عفاي وهف نيرشعلا

 ةهج نم Sela : يأ :كهاجت ءاهرسكو ءاتلا مضب هاجت : كهاجت - ؟

 .اهرسكو واولا مضي هاجو :ةغل لاقيو .هجول Gey .كهجو

 :عراضملاو (يخر)و (G25 )155( :هلعفو .شيعلا ine : ءاخّرلا

GADو  (AR)(َيَحَر) و ( خار) هنم لعافلاو . 

 . معانلا شيعلا وه Goth شيعلاو

 .شيع بيطو Gy َةَعَسو ٍةَمْعَن يف ناك اذإ «لابلا Ge, Soe :لاقيو

 يفو .فرتعا ىنعمب ٌفّرعت يتأيو ch Gl لاق :هللا ىلإ فَرَعَت 1 ٤

 . مهلأس موقلا َفّرتعاو .هفرع ىنعمب ءيشلا فرتعا :ةغللا

 .هفَرَع یتح هدنع ام Clb : يأ .ٍنالف دنع ام Sob فّرعَت :لاقيو

 هيلإ le ate Wee هللا لأسا ءاخرلا يف هللا ىلإ :cay : ىنعم نوكيف

 هلاؤسو 60535 كبر dead GLE الو ءكشيع ةعسو كئاخر ةلاح يف

 . اهيلع ركشلاو ءاهنم ديزملاو ءاهماود

 ةلاح يف كيلع هللا لضف ةفرعمل كسفنو كركف ةيجوت CIE :وأ

 .ًاديزمو ًاماود ُهَلاوِسو .ًاركاش ُهَتَدابعو ًادماح 2553( «كئاخر
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 كّدمأو Seles باجتساف «كتّدش لاح ىف هللا كفّرَع كلذ تلعف اذإف

 he ةّدشلا عفر ىلإ عرسأو « هرصنو ‹ هقيفوتو « ةنوعب

 .(بورك) Rots «سفنلاب ذخأي يذلا Ay SIAN : ٍبْرَكلا

Chayبركلا نم  alyةطيحملا هراكملا جارفناب امهنم صالخلا » 

 نمألاو ةحارلا ةعس ىلإ سفنلا جورخو .طغاضلا ملا تابّبسم فاشكناو

 . ةنينأمطلاو

 : ثيدحلا يف wor wes عم

 أ هش وا يقؤي ام هتلمحو we ga gh sll te لصا

aleيف هلعج نكمي الو كلذ نم ء ِءيشل ضرّرعتي امم ناك اذإف .هكلهي وأ  

 ًامئاد هتبقارم مزلتسي هظفح jb هلع رظنلا ءاضغإ 5 نما ر ناکم

 يتلا هدودح ظفحو هيلع هقوقح LE هبرل دبعلا be نم ٌداريو

 اهيف عقي وأ اها َدعتي نأ نم هاياصوو هعئارشو «هيهاونو هرماوأ اهيلع تلمتشا

 . كرت وأ لعف يف ةفلاخملاو ةيصعملاب

 ةنكس وأ ةكرح لك عم رصبتسي دبعلا لعجت «لجو je هلل ةبقارملا هذهو

 هيهاونو هرماوأ دودحو «هيلع هللا قوقح «هتافرصت نم يدارإ فرصت ّيأ وأ

 هتدارإ BES هباوثب ٌممطيو ءهللا ىشخيف .هباقعو هباوثو .هاياصوو هعئارشو

 هتداعس سرتفت نأ نم هعفاودو هزئارغو هتاوهشو هءاوهأ ظفحيو «ةيصعملا

i> pollةلجعم تالليئض تاذلل  

 فضي



 ab «هجولا اذه ىلع لجو رع هللا ظفحي نأ ىلع صرح نمف
 ,calle هرس يف ةبقارو هركذ » هباقعو هطخس نم افوخو «هباوثو هناوضرب

 هباوث هروصت يف رضحأو «هتعیرش دودحو هاياصوو هيهاونو هرماوأ بقارو

alaeهميعنو «هرانو هتنجو  callesهتدارإو هسفن هتبقارم لالخ نم بقارو  

 . مهتاليوستو نيطايشلا سواسوو «هءاوهأو oes «هرطاوخو هلامعأو هتينو

 وأ «هسفن نايغط نم « هللا دودح ظفح ىلإ رسيب on عفدني ةبقارملا هذهبو

 هسفن يمحيف «هتدارإ لذاخت نمو هتاوهشو هئاوهأ حونج نمو ءاهنايصع

 . ماثالاو تافلاخملاو يصاعملا قلازم نم اهنوصيو

 . ةماقتسالاو ةعاطلا لهأ نم كلذب نوكيف

 نيرمأ لوانتي ظفحلاف

 منغلا ظفحك هيلع ناودعلل ةضرُع نوكي نأ نم ءيشلا ظفح :لوألا
 ساّرَحْلاو ةبقارملابو «ةنمآلا نكامألاو رئاظحلاب صوصللاو عابسلا نم

 .هنم هظفح داری ام ىلع ودعي نأ نم ناودعلا ىلع رداقلا ظفح : يناثلا

 وأ بلس وأ نايغط وأ ملظب سانلا ىلع اوُدْعَي نأ نم دنجلل ناطلسلا ظفحك

aام ذيفنت ىلع مهتردقو «ناطلسلا نم مهتناكمو مهتحلسأب نيزتعم  

 ماعنألا وأ سانلا ىلع je نأ نم اهصافقأ يف عابسلا ظفحكو .نوديري

 سرتفت ام اهنم سرتفتف

 :نيينعملا نيه So لكب ظفحلا لامعتسا ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو

 فصو يف [ 4 :ةبوتلا ] ةروس يف لجو رع هللا أ لون oa نمف ©

 نورمالا َنْوُدِجاَّسلا نوُعكارلا Opus َنوُدِماَحْلا Osta َنوُبئاَتلا»

 ٍرْشَبَو هللا dyed َنوُظفاَحْلاَو ركنملا نع ,bs فوُرْعَمْلاِب

 .117(«4)َنيِنِمْؤُمْلا
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 .اهيف نوعقي الو هللا دودح Sy آل : يأ

 :[ ٠ :ةدئاملا ] ةروس يف لجو je هللا لوقو

 .489(4) . . . . ْمُكَناَمِيَأ اوُظَفَْحاَو

 اهب ءافولا اوظفحاو ءاهيف هللا دودح اومزتلاو ءاهتمرح اوكهتنت ال : ىأ

 . يعرش نذإ نود ضقنلا وأ WEIL اهيلع مكسفنأ ناودع نم

 رمأ قفو ىلع هللا قلخل ةكئالملا ظفحو .هنوكلو هدابعل هللا ظفح هنمو

calمل كاله وأ فلت وأ داسف وأ للخ وأ مادطصال هنم ٌءيش ضّرعتي ال ىَّبح  

 لامعأ رئاود نمضو «ةلخادتملا هتاكرحو نوكلا ثادحأ نمض cal هب نذأي

 .ةرحلا تارايتخالا يوذ

 لوق اهنم «ةدّدعتم صوصن هيلع Js ءنوكلا يف ٍءيش JS هللا ظفحف

 re le] ] ةروس يف لجو رع هللا

 )۲١(4. . . .ظيفَح ٍءْيَش Js ىلع كبروا

 هللا مهرمأ يتلا مهفئاظو دودح نمض هللا تاقولخمل ةكئالملا ظفحو

 :[ ١ :ماعنألا ] ةروس يف لجو Je هللا لوق هيلع do ءاهب

.4)51( dais SLE لسريو oaks GY ٌرِهاَقْلا 55> 
 :[ ۸۲ :راطفنالا ] ةروس يف لجو je هللا لوقو

HOY) Seal LS (yy Gabe ْمُكْيَلَع Sp 
 :[ ١ :دعرلا ] ةروس يف لجو je هللا لوقو

 (GON هللا Bl نم BBS هفلخ ْنِمَو ِهْيَدَي نيب ْنِم SS هَل

 :[ 1 :روثلا ] ةروس يف لجو Je هللا لوق : يناثلا نمو ©

jis ry ْمُهَجوُرُ ريو peel 2 op oad لق 
 نم 0 7
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 وأ هللا دودح يّذعت نم ٌنهجورف نظفحيلو ءمهجورف اوظفحيل : يأ

 .اهيف عوقولا

 اميظع ًارجأو ةرفغم مهل هللا Sef نم فصو يف لجو Jo هللا لوق هريظنو

 DN :بازحألا ] ةروس يف

 تاركاّذلاو 125 هللا َنيركا َذلاَو ,BLL مهجور َنيظْفاَحْلاو 0 8

Selةَرفْعَم مهل هللا  bet,ًاميظَع  (°)% . 

 [ ۷١ :جراعملا] يتروس يف نينمؤملا Ges يف JW هلوقو

 :[ ۲۳ :نونمؤملا ]و

 .0(«4ه) «(۲۹) . . .َنوظفاَح مهجوُرفل م َنيذلاو»

Utميعنلا تانج يف زوفلا عمف هنايب قبس ام ىلع هللا ظفح نم باوث » 
 يصاعملا يف عقي Y ىتح ةنوعملا هحنميف .ةرخالاو ايندلا يف هللا هظفحي نأ

 ٌرْفكيو هتارثع ليقف «نارفغلاو pal تارباعلا alte نم هظفحيو , ماثالاو

 هراكملا باذع نم هتايح يف ًاضيأ هظفحيو .باقعلا نم هظفحيو هتائيس هنع

 ىضرلاب هّدمأو «هب فطل اهنم ء يشب هئالتباب هتمكح تضق اذإف «بئاصملاو

 ميظع ريخل لئاسو هراكملا هذه هل نوكت مث ‹ةيبلقلا ةداعسلا رعاشمو ةنيكسلاو

chyهب رفظي ريبك دجمو » Js,دعب هظفحي 6! .هل يناّبرلا ظفحلا نم كلذ  

 توملا نيب خزربلا ةرتف باذع ناونع وه يذلا ربقلا باذع نم توملا

tallyرانلا باذع نم مث «باسحلا فقوم يف ثعبلا دعب هظفحي . 

 Wales) هدحت هللا ظفخا» ۲

 نم كبلاطم قيقحتو ,dike a) «كتنوعم یف ًاعرسم هدجت : يأ

 .ريخلا

 CSE قيقحتو «ءاعدلا ةيبلتو «ةنوعملا ةعرس نع ةيانك ريبعتلا اذهف

 مل هيدل ٌبوبحم تنأو «كتهجاوم by كنم ًابيرق ناك نم OY .ريخلا نم

Ye: 



 كنوع ناك الإ جرح قزأم يف عقت ملو [col كاتآ لإ ًائيش هنم بلطت
Senayكل اذقنمو . 

 ةتيعم it ل , مهلاوحأ لک يف leer هدابع عم لجو Je هللا of مغرو

 لهأل ُنوكت امْنِإ «ةعرسب بلاطملا ةيبلتو رصنلاو نوعلاب ةبوحصملا ةّصاخلا

 هللا دودحل نوظفاحلا مهو «ناسحإلاو ٌربلاو ىوقتلاب هللا نم يونعملا برقلا

 هللا نوكيف cae مهتالفغ لقت نيذلا ءًريثك هل نوركاذلاو tele هقوقحلو

 .ًارصانو ًابيجمو ًائيعمو «ًاركاشو ًادماحو ًاركاذ مهل

«aul ‘JL «تلأس اًذإ  * 

 :نامسق لاؤسلا

 اذهو «ةيناسنإإلا لئاسولا ةداعلا يف هبلجت ال a قيقحتل cles لاؤس ©

 %6 ناميإلا رهاظم نم رهظم وهو هل كيرش ال هدحو هلل الإ نوكي Y ءاعدلا

 هللاب وهف رمألا اذه لثم قيقحتل هللا ريغ اعد نمف .ناميإلا اذه راثآ نم رثأو

 . كرشم

 اذإ :«هللا لأساف تلأس اذإ» BE لوسرلا لوق ىنعم نوكيف هيلعو

 «هدحو هعداو «هدحو هللا لأساف كترحخا و أ كايند رومأ نم ام رمأل ًايعاد تلأس

 اذهو هب كرش لجو je هريغ لاؤس نأل ًادحأ هعم لأست الو «هريغ لأست الو

 .ناميإلا ضقني كرشلا

 ماظن نمض ىمذاختا سانلا كلمي ببسب ام رم أ قيقحتل ّيببس ٌلاؤسو ©

 .اهتاببسمو ةينوكلا بابسألا

 RR ع مقل ال لع يف لا ريغ كازو

 هل لضفأو :نمؤملل مركأ سانلا لاؤس نع da 9 «تاسسملاو بابسألا

۲4١ 



 قيقحتو «هرصنو هدييأتو هنوعب اقُلعتو «هردقو هئاضقب ًاناميإو هللاب ةقث رثكأو
 ٌديلاقم هديبو «ءيش JS قلاخو .بابسألا CE لجو رع وهف «بلاطملا

 . ءيش 4s (حيتافم)

 سيل يتلا ةيناسنإلا بابسألاو لئاسولا ذاختا عم ىفانتي ال اذه َّنأ ريغ

 . مهسفنأ نم وأ مهلاومأ نم مهحنمو سانلا اياطع لاؤس اهيف

 نم ةعامج عياب - ةا  ّيبنلا نأ اندجو ىنعملا اذه دودح نمضو
 زذ وبأ) و (قيدصلا ركب وبأ) مهنم اعيش سانلا اولأسي ال نأ ىلع هباحصأ

 لأسي الف هتقان ماطخ وأ هطوس bi مهدحأ ناكف «مهنع هللا يضر (abs) و

 « aL it, cia ولعو led ًادحأ RE نأ نع اعفرت col هلواني نأ ًادحأ

 هلعفي امنإف هلعف اذإف هب مايقلا هسفن ىلع (fat LS ًائيش ًادحأ اوفّلكي ًالئلو
 .بغار ريغ هبلقو ًءايحتسا

 ءهنيد يف َناسنإلا عفني امم ةفرعملاو ملعلا لاؤس اذه يف لخدي الو

 ؛نيدلا يف عفان ملع نم هدنع ام ملاعلا لأسي نأ لهاجلا ٌّقح نم OY كلذو

 «ملعلا ءاطع Sigs مّلعملل ناك نإو ءالضفت لأسي ملو «هقح لأس هلأس اذإف

fadsملعتملا ىلع  . 

 ءاعّدلاو لاؤسلاب دبعُي نأ بحي هللاو «هتدابع pole نم هللا لاؤسو

 .هركذ نع عرفو هب ناميإلل رثأ هنأل

 : (هللاب ٌنعتساف َتنَعَتْسا اًذِإَود - ٤

 :ًاضيأ نامسق لاؤسلاك ةناعتسالا

 ءةيناسنإلا لئاسولا ةداعلا يف هبلجت ال رمأ قيقحتل ةناعتسالا :لوألا

 ةداعلا يف طبتري lel ءاهتابّيسم قيقحتل اهذاختا نم سانلا هللا نكم يتلا
 . ةيبيغ لئاسوو بابسأب

 الف ءهل كيرش ال ُهدحو هللاب Y نوكت نأ حصي ال ةناعتسالا هذهو

£۲ 



 .كرشلا ىلإ قيرط وأ كرش كلذ jy حاورأ الو ةكئالم الو i ناعتسي

 رثأ اهنأل %6 ةناعتسالاب ons نأ بحي هللاو «هتدابع pole نم ,aul ةناعتسالاو

 .هركذ نع عرفو هب ناميإلل

 رهاظم نم رهظم يه مسقلا اذه ىلإ ةبسنلاب هدحو aul ةناعتسالاو

 يذلا وه هنأب ناميإلا رهاظم نم رهظمو ءهتيهلإ يفو هتيبوبر يف هللا ديحوت

 قلخلا يف هناحبس هل كيرش الف ريدق ٍءيش JS ىلع وهو .ءيش لک هديب

 .رومألا نم yl يأ ىلع يبيغلا طّلستلاو ريدقتلاو

 .هب كرش مسقلا اذه يف هللا ريغب ةناعتسالاو

 اهنأل هللاب ةناعتسا ةقيقحلا يف يهف .مهتعافش هللا لبقي نأ ئسع حالصلا

 هيلإ عجرت

 ةينوك تاقاط وأ «ةّيفخ ةيدام GF ٌريخست هللا ريغب ةناعتسالا نم سيلو

 ةناعتسا ليبقلا اذه نمو «نيرخالا نع تيفخو مهضعبل ترهظف «سانلل هللا

 .باتكلا نم ملع هدنع يذلابو ّنجلاب مالسلا هيلع ناميلس

 هللا Se ىتلا بابسألا نم ىنوك ببسب رمأ قيقحتل ةناعتسالا :ىناثلا
 . اهتابيسم قيقحتل اهذاختا نم سانلا

 سابع نب هللادبعل ةيوبنلا ةيصولا يف نکلو le ps أهنم عنام ال هذهو

 مهنم لضفتلا ليبس ىلع سانلاب ةناعتساالا نع اهعفرتو سفنلا ةفعل ةيجوت

 ءايندلا رومأ نم هيف ةنواعملا نوكلمي yl Gi ىف Addl re» ناسحإلاو « هيلع

 . تابّسسملاو بابسألا ماظن دودح نمص

 ىلع مهنم لضفتلا ليبس ىلع سانلاب -ةناعتسالا نع عفرتلا jy كلذو

 هيلع WS gis « للاب 4s رثكأو هل ٌلضفأو «نمؤملل مركأ ةنوعملا بلاط

 US ىلإ ةّساملا ةحاحلا وأ ةرورضلا هئجلت مل ام «هردقو هئاضقب ًاناميإو

yer 



 عيب ليبق نم يه ذإ ,ةروجأملا ةناعتسالا مسقلا اذه يف لخدي الو

 . ةضواعمو ةلدابم يهو «ةيلام ةميق يذ ۽ يشب ءةيلاملا ةميقلا تاذ ةنوعملا

 ام ًاناسنإ رجأتسي نأ «سانلاب ةناعتسالا نع عربا دارأ امهم نمؤمللف
 هل يغبني لب ءهتنوعم ىلإ هيف وه جاتحي ,لدع يف ةنوعم هل مّقيل مالا ءاضرب

 ةروجأم ةناعتسا نیرخاب هسفنب اهب مايقلا عيطتسي ال يتلا هرومأ يف نیعتسي نأ

 هللا 53£ دقو «هتايحل ةيرورضلا رومألاك كلذ هيلع بجي دقو ءاهلثم رجأب

 اضعب مهضعب ذختيل ضعب قوف مهضعب عفرو «سانلا نيب صئاصخلا

 لإ كوني ْمَل ٍءْيشب DA, ih ie Saath ول ES i مَلْعاَو»  ه

 الإ َكوُرُضَي ol ay كوري نأ ىَلَع LA oy كَ هلل هبت ذَ ِءيشب

 .«فحصلا تفجو مالالا cab He هللا ُهَبتك دق ٍءْىَشب

 : ةيناثلا ةياورلا ىف ءاج ام هنم دارملا وحنبو
o A og - Jf “ew 1 - a o 4. at ako og ا oe ovo. 

 نكي مل كباصا امو .كبيصيل نكي مل كاطخأ ام نا ملعاو»

 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا رصانع نم رصنع ىلع ناترقفلا ناتاه تلمتشا

 .هل كيرش ال هدحو هللأ ناطلسل عضاخلا

 هتدارإبو هللا ملعب لإ ثدحي ريبكلا نوكلا اذه ىف ِء يش نم امف

 يذلا تقولا يف ثدحيس هنأ هللا ملع يف قبس دقو ءهنيكمتو هنذإ وأ .هتردقو

 دق هللا ملع يف قبس امو ءاهيلع ثدح يتلا ةفصلا ىلعو هيف هثودح ققحتي

 ‹ هللا رمأب مهبتكو ذيفنتلا ةكئالم فحص يف مث .ظوفحملا حوُللا يف بتک

 لاق امك ches je هرمأ قفو ىلع dal iu rel ةاوكوملا ree اوموقيل

 هرمأب مهو JL ُهَنوُقِبْسَي y ل ny bi Sie لب. <

 . 4 (VV) َنْوْلَمْعَي

 "عم



 هللا هضقي et bt عفني ال ءلجو رع هللا ديب امهّلك ally عفنلاف

 نذأي مل وأ «هردقيو هللا aad مل ٍء يشب دحأ ٌرضي الو هب نذأي مل وأ هُرّدقيو

 .هب

 اذ ىمظعلا هللا تافص تاّيلك نم ىربكلا ةّيلكلا هذه تاقيبطت نمو

 هّمع نبا 3B لوسرلا اهمّلع يتلا ةقيقحلا هذه نيوكتلاو قلخلا يف راثالا

 .هذه هتلوقمب سابع نب هللادبع

 . ءانكتسا نود UY لک : يأ YI َّنأ ملعاو» :لوسرلا لوق ©

 يف هبتك : يأ «كيلع هللا هبتك دق»و «كل هللا هبتك دق» :لوسرلا لوق ©

 «لجو Je هتمكحو tale قفو ىلع كّرضب وأ «كعفنل ظوفحملا حوللا
dolesنيناوقب ذيفنتلا م متي مث . هنم نيكمتلاو هعوقوب هنذإ وأ .هتدارإل قباطم هب  

 . ىلاعتو هناحبس هننس يراجم قفو هتردق

 مل امو : يأ «كبيصيل نكي مل كأطخأ ام َّنأ ملعاو» :لوسرلا لوق©

 ال هلا ملعو Eh ملعلا هب قبس دق رش نم كب ملام ءريخ نم هلن

 كلذ اوكلمي مل Anes وأ كّلاني نأ ىلع مهلك قلخلا عمتجا ولف «فّلختي

 هعوقوب نذأي ال امب وأ «هردقو هؤاضق هب ّمت امب هللا ملع رييغت نوكلمي ال مهنآل
 < تادارإ مهحنم نيذلا هديبع تارايتخا نم

 امو : يأ (كئطخيل Ke مل Bal u Sl ملعاو» :لوسرلا لوق©

 ال هللا peg ءيناّبَرلا ملعلا هب قبس دق GE نم كباصأ امو «ريخ نم كلان
alyوأ ءريخ نم كلان ام كنع اوعنمي نأ ىلع مهلك قلخلا عمتجا ولف <  

 ple رييغت نوكلمي ال مهنأل ؛كلذ اوكلمي مل رش نم كباصأ ام كنع اوفرصي
 هديبع تادارإ نم هققحتو هعوقوب نذأ امب وأ «هردقو هؤاضق هب مت امب هللا

 .ةّرح تادارإ مهحنم نيذلا

 ةيانك ريبعتلا اذه يف «فحصلا تفجو مالقألا تعفر» :لوسرلا لوق @

 رييغت نودب ءةباتكلاو ملعلا قفو ىلع ًامتح عقيس بوتكملا مولعملا نأ

fo 



 الف بتكلا يف تابثإلاو وحملا امأ » يضاملاك هيف لبقتسملاو ‹ ليدبت الو هيف

 نكمي ال نوكي ال امبو نوكيس امب هللا ملعو « ينابّرلا ملعلا يف ه هريظن نوكي

 لجو je هللا لاق .تبثيو بتكلا نم ءاشي ام هللا وحمي ةمكحلو ply نأ

 :[ ١7 :دعرلا ] ةروس يف

 . 4 (89) باتكلا م ُهَدْنعو تشو Aes اَم هللا pee هی

6bملعلا وهو : باتكلا  SUNال كلذك ظوفحملا حوللا نوكي دقو 6  

 .رييغتلاو وحملل ضرعتي

 ريغ لأسي مل هلو لوسرلا مالك نم نيترقفلا نيتاه نومضمب نما نمف
 هيلتبي هللا نأ ملعو . هللا ىوس ٍءيشب هبلق قّلعي ملو ءهللاب الإ ْنعتسي ملو هللا

 نيلاحلا الك يف رمألا نأو .«بئاصم نم هبيصي اميفو « معن نم هيطعي اميف

 هتاف ام ىلع نزحي الف . هئادحإ نم نکمو هثودحب هللا نذأ دق وأ هلل دارم رّدقم

 % . ءاليخو ءالعتساو ٍربكو رطب ح oP هنم هلان امب حرفي الو «يويند ريخ نم

 نأ ملعيو «بلق ةنينأمطو | ey) هللا ريداقم JS لّبقتي لب coda الو رجضي

 . هترخآ وأ هايندل valet وأ هرمأ لجاعل «ريخ وه ام هل تراتخا دق هللا ةمكح

 اذهب ةّيبلقلا ةداعسلا هل ققحتتو Ola YI لامك نمؤملل ققحتي اذهبو

 .ناميإلا

 مهلامع أ نم هللا مهنكم يتلا ة ةّرحلا سانلا تادارإ راثآ لوح ةهبشلا درتو

 ينابرلا ملعلا مقوم لوحو المع ٌنسحأ og بأ gles مهنحتميل ءاهقفو ىلع

 .هردقو هئاضق عقومو ءاهيلإ ةبسنلاب

 :لوقأ رومألا ديدحتو ةهبشلا هذه درلو ,

 اهقفو ىلع مهلامعأ نم هللا مهنكم يتلا ةّرحلا ساّنلا تادارإ راثآ نإ
 ‹ لمعلا نم نيكمتلاو نذإلاب O pie اهقيقحتو ءاهب ينابرلا ملعلاب ةقوبسم

 ةعضاخ تارخسملا لکو «جئاتنلا قيقحتل Lal jis ءايشألا ریخستب نرتقمو

 .هردقو هئاضقو هقلخو هللا ناطلسل

4٦ 



 فراص ٍّيأ دجوي هناحبس هنإف .جئاتنلا قيقحتب نذإ هلل نوكي ال نيحو
 ءاهّلك هبابسأ ديرملا قولخملا رشاب نإو «جئاتنلا ققحتت الف «هراتخي عنام وأ

 هيلع وهو «هرمأ ىلع بلاغ هللاو «هيدي نيب يتلا تارخسملا JS مدختساو

lon 

 GAM يف ABA ءاحَرلا يف هللا ىلإ فرع - ١

 lable «كبلقو كسفنو كركف يف «كئاخر Ie كّبرل ًاركاذ نك : يأ
 كسنت الو هل كتلأسم ىف Wie ًاعّرضتم ol الئاس ءًاركاش ءًادماح
 . هاجت aly شيعلا Huy ةمعنلا يف َكَناَرَسَم

 «كلاؤس باجأ : يأ .كتّدش ةلاح ىف هللا كفرع كلذ تلعف اذإف

 عفرو BLA che فشكف «هلضفو هتنوعمب ,CM «كءاجرو َكّبلط بلو
 .بركلاو مهلاو milly سؤبلا كنع

0% ee 2 ao % BE Qe, 
  0(ربصلا عم رصنلا نا :

 نأ هيلع SB رصّنلا بلط نمف «نانرتقُم Sally رصنلا نأ ملعا :ي :ى

ae taنم اذهو ءهل رصنلا ناك هعم هللا ناك نمو «نيرباصلا عم هللا  

 اهذاختاب هللا رمأ ىتلا ةّيداملا ةيببسلا لئاسولا ذاختا طرشب «هنوك ىف هللا ننس

 . هنس قفو

 ةروس يف لجو رع هللا لاقف «ةقيقحلا هذه ىلع نآرقلا do دقو

 :[ ۸ :لاقنألا ]

Petre ror I) Asal Syl Wit}ع ًاريثك هللا اوُركْذاو  
Oleاوُعيطأَو )£0(  ablاوعّرانت الو ةلوسرو  eng CASS; | Lies 

 )٤١((. َنيِرباّصلا عم هللا jy اوربصاو

 ًاضيأ اهيف ley fe لاقو
 و ه9 .of 2 هيك دمع علاه ,ae مل ق دع ر

Upنورشع مكنم نكي نإ . لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح يبنلا اهيا  

¥ 



 نكي نإف is د ks ji es FE Saas OY E 7 موف

tle (Seاوبلغي ةَرباَص  BSS . olمكْنم  CLاوُبِلْعَي  ilهللا ناب  

 . (55) َنيِرِباَصلا َعَم هللا

eal Signe Aبزگلا ع »: 

 هللاب ناميإلا لهأ ىلإ ةبسنلاب «نانرتقم جرفلاو َبّركلا at ملعا :ي

 هللا لضفب ًاجرف عبتتسا الإ مهيلع هتاقلح قيضت Os ُدِجوُي الف كا

 . هتنوعمو

x pale oSجرفلا مهءاج  ola,تامّدقم بيبد دلعو هب انرتقم هللا نم  

 . مهسوفن ىلإ جرفلا نم سأيلا

dsهللا لوق هللا ننس س نم ةئسلا هذه ىلع  Jeفسوي ] ةروس يف لجو : 

1۲ ]: 
 on - 34 يعم جه عرس ا عيش هي ost © عر * عم 0 2 ر

ALLَنيمرجملا موقلا نع انساب دري الو  KON) 

Utاوُوَعَد اذإ الإ «مهبورك نم مهل جرف الف هريداقمبو هللاب نورفاكلا  

 يفو ةيبوبرلا يف Mee“ مهيلع ةّجحلا ميقيل مهيجني نأ هللا ءاشف هللا

 باذعلا نم ناولأ اهنأ مهيلإ ةبسنلاب بوركلا يف لصألا by كلذو .ةيهلإلا

 نم اوسّسحتي نأ مهرمأ نيح 4d مالسلا هيلع بوقعي Gl لاق كلذلو

 ةروس يف ءاج امك «ةريملا بلجل اوبَهَذ ْذِإ ءرصم يف هيخأو فسوي

wali حفر ْنِم اوست الو cael; Cag نم اوسسختف sd a 9 

KAY) 85515 sail الإ ali Ce EEG 

YEA 



ُي امو «هتمحر نم : يأ : هللا حور نم
 ةعسو ةحار نم نيبوركملل هيطْع

 . جيرفتو
 ىلع le هناحبس ot اد رسعلاو جرفلاو قيضلا يف هللا ننس نمو

 دتْشا اذإف «رسعلاب مث د «رسیلاب مهنحتمي د ةرمف « مهنحتميل ضئاقنلا هدابع

 م a جرف eA نم اوطنقو قيضلا مهيلع
roy oe owهلم  

 :[؟؟ :ىروشلا ]
Gy 

لر ْنكْلَو ء« ضألا يف اوبل هدابعل َقْرَرلا
 

ab طَسَب hp 

| lass ام دعب نم ari J sill 585 CV) sat ٌريبخ هدابعب aI ُهاَشَي 

  panyدّيمَحْلا لولا و وهو هتمحر )18(4.

  4َنأَود  pall Qs«أرسُي :

OU,رسعْلا دضو «ىنغلاو ةلوهسلا . 

 om نم BAN هذهو mr BEY pally مهلا هب ٌدتشاو ٌرْسُع ءاج امف

ا] ةروس يف هلوسرل هللا اهركذ دق هقلخ يف هللا
 :هل لاقف [حرشل

GO At pall OB)ًارسُي رْسْعْلا ». 

 Jus «نيتيالا يف he ءاج ةروسلا هذه يف ol :نوّيغالبلا لاق

 امهنأ ىلع Jus «نيتيالا يف Sa ءاجف رسيلا انا ءدحاو ٌرْسُع هنأ ىلع

 . نيرسي نيب رسع هنأ كلذ نم اوج اوجتنتساف .دحاو رسي ال نارسُي

 :لاق - RB - يبنلا

CaS Syنيرسي رسغ »). 

 اودافتسا نييغالبلا Sf وأ «نويغالبلا هطبنتسا امل دهشي ثيدحلا اذهو

۲4۹ 



 ةروس يف لجو je هللا لاق هللا ىوقت رسعلا دعب رسيلا مودق طرشو
 tne‘ :قالطلا ]

 نمو . NES Bn اجر ل لت هلا ی ي نمو
bsgوهف هللا ْىَلَع  kosدق هرم غلاب هللا نإ  feeٍءْيَش لكل هللا  

 .(( ارب هر نب هل لج هللا يتب نم ...»

 اضيأ اهيف لاقو

y dy ُهانآ امم Gat قرر cle رد Hs eb ED 

  Llهللا  LEًارْسُي ٍرْسُع َدَعَب هللا ُلَعْجَيَس . اًماَنآ ام الإ 00(4.

 * ا

 : ماعلا حرشلا ج

 نم ًةصرف يلو ٍ «تابسانملا نم ةبسانم Ch - Ue هللا لوسر نكي مل

velتناك تح . . حصنلاو ءداشرإلاو .ةيادهلاو 6 ميلعتلل اهّرهتنا الإ  she 

ilsهلاوقآ يف « هللا دابعل داشرإو حصنو هللا نيدل ٍغيلبتو ٍميلعت ةباثمب » 

 يف «هرقسو هتماقإ يف .هتاولجو هتاولخ يف «هتاريرقتو ,atl هلامعأو

 «نوماني مكو فيكو ىتم سالا de مان اذإف «همانمو aa يف «هبرحو هملس

 .نوحصي فيكو ىتمو

OSsىلع هفيدر سابع نب هللادبع همع نبا  ilsناك 5 « موي تاذ  

 .ةنس ةرشع سمخ وأ ةنس ةرشع ثالث ىلع هرمع دزي مل «هبراش 5b ًامالغ

 ًاسرد هيلع ىقلأف «ةيتاوملا ةصرفلا هيلع هللا تاولص لوسرلا زهتناف

Cadeنم ىربك ِتاهّمأ يف  SUGةديقعلا  LOWY!ةبادلا رهظ ىلع امهو  
 .قيرطلا يف امهتياغ ئلإ امهب ةرئاسلا

Yor 



 «نيلسرملا متاخ .هللادبع نب دمحم ell لوسرلا وه : مّلعملا »

 . لك نيملاعلا ديسو

 GY ربح دعب اميف راص يذلا «ساّبع نب هللادبع وه :ذيملتلاو ©

 هيبأ نعو هنع هللا يضر ءاهملاعو

 . قلطلا ءاوهلا يف ريسملا قيرط :ةسردملاو ©

 .ةبادلا رهظ : ىسردملا لصفلاو ©

 .ةيمالسإلا ةديقعلا يف تاما : ةداملاو ©

 HOE Wy gl ذحشو ميركتلاو بّبحتلا ِءادنب سردلا أدبيو

 انناملغ Js مّلعن نأ نأ ًاعيمج اًنمَلعُي «مالغ ايو : - ع - لوسرلا لوق يفو

 Ole YI» ٍياضقل حيحص مهف ىلع Ree ىتح ةيمالسإلا ةديقعلا سورد

 Js يف رثأتلاو ءاهاضتقمب dels اهب ناميإلا نم يبلقو ٌيركف نم ىلعو

 . اهقئاقحب اهتانكسو ةايحلا تاكرخ

 «تاملك» :ظفل ریکنتب «تاملک Ale gb : هل لوسرلا لوقي م مث

 .رطخلا تاليلج نأشلا تاميظع اهنكل ّمكلا تاليلق تاملك Ul ىلإ ةراشإ

 سابع نبا if عم ؛ةدكؤملا )5( ظفلبو ,ةيمسالا ةلمجلاب ديكأتلا ةغيصبو

 LY aside old Sys اشا dys لتي < «كش ىندأب رمش ا

 . ظفللا يف روكذم ريغ رخآ نومضمل gaye نوكي نأ

 نومضم عم «لامعتسالا اذه لثم فويط نم كلذ سّملتن نأ نكميو
 صرحأو كبح J :انلوق لثم ءروكذم ريغ رّدقمل ديكأتلا هجونف ءاياصولا

 ةناكملاو ميركتلا ةلزنم ىلإ ةّيلعلا ةّمهلاب ٌكعفرتو «كدجمو كتداعس ىلع
 ريخ اهيف تاميظع تاسيفن OLS كمّلعأف «ةرخآلاو ايندلا يف ةعيفرلا ةّينَسلا



 نم نأش نمف «تاليلقلا OLAS هذه نأش مظع ىلإ ديكأتلا هجون وأ

 هنأ رّوصتيو las اهرمأب na ال نأ ٍتاملكلا ةليلق .اياصو و ىلإ عمتسي

alk, 

a 4 a at 
 تاميظع تاهماو قربك تايلك ىلع ةيوبنلا تاملكلا هذه تلمتشا دقو

 . كولسلا ىف ةليلجلا UY تاذ ,ةديقعلا تاهّمأ نم

 : ىلوألا ةّيلكلا

 : نيدلا لوصأ نم نيريبك نيلصأ عرف يهو

 «هیهاونو هرماوأ مازتلاب هتعاط ىف هدابع ىلع هللا ٌقح وه :لوألا لصألا

 .هعئارشو هاياصوو

 هللا Gad .لدعلاب وأ لضفلاب GAY ءازجلا نوناق وه : يناثلا لصألا
 .هيهاونو .هرماوأ اهيلع تلمتشا ىتلا هدودح ظفح بوجو نمضتي هدابع ىلع

 .هعئارشو هاياصوو

 .«لمعلا سنج نم ءازجلا» :ةدعاق نّمضتي AY ءازجلا نوناقو

 HG لوسرلا لوق اهيلع Jo ىلوألا ةّيلكلا هذه

 aes) هذجت هللا ظفحا .كظفحي هللا ظفحا»

 «هایاصوو «هیهاونو «هرماوأ اهيلع تلمتشا ىتلا هللا دودح ظفحا : يأ

 ةيدوبعلا رهاظم نم رهظم وه اهظفحو ءاهيف Ae الو ءاهّدعتت الف «هعئارشو

 «هعئارش ماكحأ مازتلاو ae ust ام كرتو هب yl ام لعف ىف هتعاطب « هلل

 . هاياصو ذيفنتو

 .ركذلا EN نيلصألا نم لوألا لصألا ىلإ عجري ظفحلا اذهو
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 دعب اميف هظفحو ءربقلا باذع نم توملا دعب اميف هظفحو «بحی ام ّلكو

 . «لمعلا سج نم ءازجلا» :ةدعاق هتلمشو .ءازجلل ماعلا نوناقلا نمض ۰

 تابجاولا يمسق يف اهيف عوقولاو اهيّدعت نم هللا دودح ظفحو ©

 عم «هبرل ةدّدجتم ةبقارم ةلاح يف نكي مل ام دبعلا يف ققحتي ال «تامرحملاو

 “6, يركف روضح ةلاح يفو ءاهتانكسو هتايح تاكرح نم ةنكسو ةكرح لك

 يف هءازج b>; cools ىلع هقحو ces هتمظع b> ¢ ame يسفنو

 .هباقعو هباوث

col pايندلا يريخ نم هتابلط ةيبلت ىلإ ع رسيف كلذ ىلع هللا هئفاكيف  

 هتهجاوم ناكم يفو هتءالكو هللا ةيانع لحم ذكئنيح نوكي by .ةرخآلاو

 . ةبيرقلا

 : عماجلا لوسرلا لوق مزاول نم اهطبنتسن نأ نكمي يناعملا هذه ّلك

 .(كهاجت ced هللا ظفحا .كظفحي هللا ظفحا»

Gabyلوسرلا ةّيصو يف ءاج ام ةّيلكلا هذهب  BEىرخألا ةياورلا يف - » 

 : هلوق وهو
 !LS يف َكفرْعَي ءاخّرلا يف هللا ىلإ فّرعَت»

 EN ةلاح يف هيلإ فّرعتلا yey هدابع ىلع هللا Se نايب نم هيفف

 :هلوق هنّمضت ام لمعلا سنج نم ءازجلا َّنأ :ةدعاق راثآ نايب نم هيفو
 asl) يف كفرعي»

 : ةيناثلا ةّيلكلا

 als قلخلا هل يذلا « قلاخلا بلا ةينادحوب ناميإلا لامك عرف يهو

 «تاّبَبسملاو بابسألل فّرِصملاو عيش لكل كلاملا رهو هلک رمألا هلو
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 ميكحلا ميلعلا وهو «ضرألاو تاوامسلا (حيتافم = ) ديلاقم ُهَلَو هديب يذلاو

 .ريدق ٍءيش لك ىلع وهو «ريبخلا

 هسفن مرکی نأ نمؤملا كولس يف هرهاظمو ناميإلا اذه مزاول نمو ©

 ىاطعلا هتاذب كلمي ال هللا ريغ ًادحأ SY هللا ريغ َلأسي الف .هناميإ يقنيو

 .هملع pls 6 هنيكمتو هنذإب وأ cody هللا ءاضقب الإ

ast,كرشلا ىلإ لصوي دق هللا ريغ لاؤس لاوحأ  ceنم هللاب ذوعن  

 نع ةلفغلاو «بابسألا ىلإ لجاعلا رظنلا هللا ريغ لاؤس لاوحأ فحأو

 .كولسلا يف ةّيناميإلا ةّمهلا طاطحنا نم اذهو ءاهببسم

 هسفن مرکی of .نمؤملا كولس يف هرهاظمو ناميإلا اذه مزاول نمو © 7

 .هل نيعملا نم لضفتلا بلط ليبس ىلع هللا ريغب نيعتسي الف .هناميإ يقنيو

Lit,ذوعن ءهب كرشلا ىلإ لصوي دق هللا ريغب ةناعتسالا لاوحأ  dilنم  

 | .همزاول نمو كرشلا

el,ىلإ لجاعلا رظنلا هللا ريغب ةناعتسالا لاوحأ  coleةلفغلاو  

 .كولسلا يف ةيناميإلا ةّمهلا طاطحنا نم ًاضيأ اذهو ءاهبّبسم نع

Llةمهلا ولع  posىلإ نمؤملا  lestلجو رع للاب لماكلا يبلقلا » 

 رع هللا jy « هلل ةعاط ةينوكلا هلنس نمص هللا اهلعج يتلا بابسألا ةرشابمو

 .اهذاختاب رمأ دق لجو

ve مهم للا لس لع مهب te و هلاؤسي سانلا WES 

 ناسجإلاو  At roeو «يطعي يذلا وهف ءايلعلا ديلا يه هذي نوكت لب

 نسحي يذلا .
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 ةجرد وأ «ربلا ةبترم لهأ وأ ءناسحإلا ةبترم لهأل يه ةماركلا هذهو

 ىوقتلا ةبترم لامك

 . ىوقتلا ةبترم لامك ةجرد نع تالزانتم ٌتاجرد كلذ نودو

 هسفن مّركي Ob سابع نب هللادبع هّمع نبا - ةَ  لوسرلا ىصوأ اذهلو

mee ٌنعتساف تنعتسا 1315 هللا لاساف iu lly 

WW ةيلكلا 

 . لجو je هللا نم هّرشو هريخ ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا نكر عرف يهو

 ولو رض وأ ,عفن نم هتايح يف ناسنإلا بيصي ام نأ وه عرفلا اذهو
 وهو «لجو Je هلل اقباس مولعم ءدابعلا نم ة ةّرحلا تادارإلا لهأ يديأ ىلع

 . هنيكمتو هنذإ وأ «هردقو هئاضقب

pS JSيضقمو .ًاقباس هلل مولعم كلذ نم ريغصو  sieوأ ,هنم  

 ‹ مهسوفنل احرفمو ¢ ةمعند مهل الصاو اعفن olst 2 ape «هنيكمتو هنذإب يرجي

 . مهل ًانزحمو ةبيصمب مهيلع Wt ًاَرض وأ

 : هلوقب ls نبال هميلعت يف - لك - لوسرلا اهنابأ دق ةقيقحلا هذهو

bist لإ Sait مَ ۽ يشب Byer ji Be َتَعَمَتجا ول PAT 5 rein 

 ناو كَل هللا هتك دق  LAٍءيشب َكوُرَضَي نأ ىلع  odيش لإ َكوُرَصَي

  aS BGهللا  heتغفر  St.«فحصلا تفجو

 :ىرخألا ةياورلا يف هلوقبو
 4 هَ ر ےگ - # °

5S el LSI ام نأو tne is ْمْل aT «ام َّنأ ْمَلْعاَو 
 2 . «كئطخيل

 : ةدّدعتم ٍصوصن يف ol al اهتبث أ لق ةقيقحلا هذهو
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 ev] :ديدحلا ] ةروس يف لجو Je هللا لوق اهنمف ©

 نب بانك يف الإ معن يف ر ضل يف Beet bo َباَصأ اتل

eeف رة  
 نأ لبق نم هللا دنع باتك يف ملعلا اذه لججسمو «لجو Je هلل ًاقباس مولعم

 نم bel ام اهرسيو ةبيصم نم باصأ ام اهؤوسي ىتلا سفنألا هللا قلخي

ok ge é 7 . 

 اوَسات اليكل» :كلذ بقع لجو Se هللا لوق فوذحملا ىلع لد دقو

 مكاتآ امبو «ةبيصملاب مكتاف ام ىلع : يأ «مکاتآ امب اوُحَرْمَت الو ْمُكَناَف ام ىلع

 .ةمعن نم

E , نياغتلا ] ةروس يف لجو رع هللا لا لوق: ee 

ous Jk 

 :[ 1١ :لحنلا ] ] ةروس يف لجو رع هللا لوقو ©
ob (ory نوران إف رضلا ْمُكْسَم اذل مث "هللا ab Hts So مكب USD 

 اإ  GASّرضلا  KEاإ  rex pS bosَنْوُكرْشُي )0(4.

 ءنوعّرضتتو ءاعدلاب مكتاوصأ نوعفرت :يأ gS هيلإف
~ 29 4S OF 

 تعفرو تحاص 13( ةرقبلا ترأج «رقبلا توص راّرجلا لصاو ..نوثيغتستو

 .اهتوص

 يف نيملسملا نم اولتق نيذلا نع اولاق نيذلا نيقفانملا ماهوأ هللا ٌدرو©

 7 ءدحأ ةكرعم يف انهه be BS نم لتُق ام ءيش رمألا نم انل ناك ول :دحأ

 لآ ] ةروس يف لجو je لاقف «ةنيدملا نم ودعلا ىلإ جورخلا مدع مهيأر ناك

 :[ ۳ :نارمع
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 هل of ME ree تت سس" يا ok CL og كم

 يف متنك ول لق en يي نی انا ناک و : نولوقي

ar Fane٠١٤((. َتاَذب يلع هللاو كيرف يف 5 ( yy ٠ 

 : (ًائاد هتمكحب ةنورقم لجو رع هللا ريداقم نأ صوصنلا انل تنيب دقو

 ةعسبو «بئاصملابو gall هدابع هللا نحتمي f ED$ نوكت دقف ١

 نم كلذ ريغو .فوخلاو نمألابو .ضرملاو ةحصلابو «هقييضتبو قزرلا
 .دادضألا

 . لجعملا ءازجلا روص نم ًاروص بئاصملاو معلا نوكت دقو - ۲

 .هيلع تعقو نمل ريخو ةحلصم اهيف يتلا ةيبرتلل نوكت دقو -
 : ةعبارلا ةّيلكلا

 هيلع هللا تاولص von ple 0 .هقلح يف هللا om ىدحإ يهو

ally paنانرتقم » en١ هل ثيل لاقف «هننس یف هللا | لعج  

 . (رْبّصلا عم Spal ji مّلعاو»

 : ةسماخلا ةّيلكلا

 هللا تاولص لوسرلا re دقو «هقلخ يف هللا ننس ىدحإ ًاضيأ يهو

 لاقف ءهننس ىف هللا لعج اذكه ل ءاجتلالا يف قّدصيو ایر قئي

ce 917بركلا مم ». 

 .فلؤملل «اهلئاسوو ةيمالسإلا ةراضحلا سسأ» باتك يف عوضوملا اذه ليصفت رظنا )١(
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 : ةسداسلا ةيلكلا

 هلع نبل كي لوسرلا gle دقو «هقلخ يف هللا نس ىدحإ ًاضيأ يهو

 امهنأك < ءرسيلا هعبتي نأ LY هدابع هب هللا يلتبي يذلا رسعلا Of اهيف

 رسيلا هرطبأ نمو Ladle ارس هرمأ نم هل هللا لعج ىقتاو ظعتا نمف «نانرتقم

 سبتقا دقو .هل het دقو باذعب هللا هذخأ ل ay ةظع Gly ءرسُعْلا دعب

 le نب هللادبع ate نبال لاقف هتملك نآرقلا نم لوسرلا

 .«ارسي رسعلا عم ناو»

losesثيدحلا نم دافتسي : 

 ننسلا دعاوقو «ةديقعلا لوصأ ناملغلا ميلعت ةيبرتلا لوصأ نم-١

 eal 6 ميلعتلا يف مهب se عم . مهبولق قامعأ يف ٌرقتستل «ةينابّرلا

 . مهيلإ
 ىلا هظفح هللا ظفح نم Of لجؤملاو لَّبعملا ءازجلا دعاوق نم - ؟

 .ريخلا نم هتابغر قيقحتو هتابلط ةيبلت يف عرسأو

 BAL ةلاح ىف هاّبلو هباجأ ءاخّرلا ةلاح ىف هلأسو هعاطأو هللا ركذ نمو

 ال نأو cat ريغ نمؤملا وعدي ال نأ ةيمالسإلا ةديقعلا سسأ نم ۳

 . هللاب الإ تاّيبيغلا يف نيعتسي
 نيعتسي ال نأو هللا ريغ ًادحأ لأسي ال نأ ¿ نمؤملا كولس لئاضف نم - ٤

 هيلع مهنم لضفتلا ليبس ىلع ناك اذإ «هبابسأ سانلا كلمي اميف هللا ريغب

 ةماركب ةيببسلا لئاسولا ذاختا ليبس ىلع ناك اذإ امأ el ion ناسحإلاو

 ال ام لکو co مل ام لکو «نوکیس ام لکو ؛نئاك وه ام که

 تعمتجا ولو «هليدبتو هرييغت ىلإ ليبس الو es ملعلا هب قبس دق «نوكي

Jsقيقحتل قئالخلا  dEعفن بلج ءاغتبا  edدحأ نع ٌرض عفد وأ  
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 ٦ - ةيناثلا هللا ننس نم :

  Steاذإ ربصلا بقع ىتأي رصنلا  CLK«ىرخألا ةّيببسلا لئاسولا

  Steهيلع دامتعالاو هللا ىلع لكوتلاب «بركلا بقع يتأي جرفلا

 .هيلإ ءوجللاو

  iheبقع ىتأي رسيا  «pealةقثلاب , aulهيلع لكوتلاو «هيلإ ءوجللاو .
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :الوأ

CPE Ly هلوقب سابع نب هللادبع هّمع نبا: BE -لوسرلا ىدان ١ 

 يقلي امب لمعلاو ءاهظفحو ةفرعملا فقلتل «ةلوجرلا لئاوأ ةّمه هيف ريثتسيل

 .تاليلج اياصو نم هيلع

 هب ةيانعلا ىنعم «تاملك كمّلعأ Gh :هل لوسرلا لوق يف ۲
 .هتاملك اهيلع تلمتشا ين ءةسيفنلا ةميظعلا اياصولاب هصيصختو

 ميظع اهنومضم Ofy ALG اهظافلأ Ot ىلإ ًةراشإ «تاملك» ظفل 5,
 . نييغالبلا دنع ريكنتلا اهيلع لدي ىتلا ىناعملا نم ناذهو .رطخلا ليلج

 : نيدكؤمب ةلمجلا هل دكأو

 .ةيمسالا ةلمجلاب ©

 .ربخلل ةعفارلاو مسالل ةبصانلا ةّيديكوتلا cpp فرحبو ©

 .نيدكؤملا نيله لثم اهيف يتلا ثيدحلا لمج رئاس كلذ ريظنو

 ةيانع عضوم نوكي هن ذأ نع ةيانك Wales هدجت» :لوسرلا لوق يف - ۳

ailبيجي وهف ¢  dhe ddan y gosleoناک هللا ةيانعب ًاظوظحم ناك نم نأ  

 «alam « هتهجاوم يف هللا ناك ةيانعلا نم هظح داز اذإف .ًايونعم ابر هلم ًابيرق

 هنايصع ببسب ظحلا صقان فالخب «هتامحر نم هيلع ضافأو «هتیاعر ىف
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 اهيف داز امّلكو هللا هدعبأ هيصاعم يف داز اذإف cee ضرعُي هللا Sls هتافلاخمو

 نمو درطلا نم للاب ذايعلاو ءمللا ةمحر نم ًادورطم نوكي ىتح codes داز

 .دعبلا

 ٤ - يتلمج يف ةيطرشلا «اذإ» ةملك لامعتسا ىف :

  apeتلأس  JUG«هللا .

 . (هللاب نعتساف تنعتسا اذإو ©

 يف نيعتسي OLY, aot هتايح ىف لأسي of LY at ىلع ةلالد
 كش نود كلذ ىلإ هئجلتس هتايح ىف ناسنإلا بلاطم OY coh هتايح

 نأ جاتحا اذإ هللاب نيعتسي نأو .ًادحأ لأسي نأ جاتحا اذإ هللا لأسي of هيلعف

 Jat وأ عوقولا ققحتم ىلع لخدت ةيطرشلا «اذإ» :نويغالبلا لوقيو

 يف كوكشم وه ام ىلع لخدت يهف ةيطرشلا «نإ» فالخب . حجار هعوقوب

 .رذعتم وأ ليحتسم هعوقو وأ .هعوقو

 نع ةيانك «فحصلا cds مالقألا cab jy BE لوسرلا لوق يف - ٥

 الو هيف رييغت الف رهمو نوُدو رارقلا هب مت ام وأ ءبتكو ملعلا هب قبس ام نأ

 نيكمتلاو نذإلاب وأ رشابملا GEIL ءهردقو هؤاضقو هللا an اذكهو

 رماوألا اهيف تنّوُد ىتم نيطالسلا نیواود نأل ةيانكلا هذه تنسو

 ءاهمالقأ تعفرو ءاهفحص ٌتفجو 5s ءاهتباتك اهيف تّمَتو .ةيناطلسلا

 .وحم الو اهيف فانئتسا الف !Las ديف تراص

Uyملعاو» : يَ لوسرلا لوق نومضم ناك  Ofهرخآ ىلإ . . .ةّمألا » 

 وأ «عقاولا هفلاخي نأ نكمي ال يذلا هللا ملع نم هنأل ءوحملل لباق ريغ أرمأ
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 ضؤفي مل هللا SI ةظحالم عم «هل كيرش ال يذلا دحاولا ّبّرلا صئاصخ نم
 هيلع هللا تاولص لوسرلا Out «هتيبوبر صئاصخ نم وه امب هقلخ نم ًادحأ

 PEM تَعفُر» :هلوقب كلذ نع كو «ليدبت الو هل رييغت ال رمألا اذه نأ
 .«فحصلا تفجو

 LU) هللا هبتك دق» :هلوق يف رجلا ( (مال) لَو لوسرلا لمعتسا - 5

Wheءاريخ سانلا هيّمسُي امو عفنلا  Jilكتحلصمو كعفنل  . 

 بناجب «كيلع هللا هبتك دق» :هلوق يف (ىلع) رجلا فرح لمعتساو

pallيأ ارش سالا هيّمسي امو  : Vibءالب وأ ةبيصم وأ رضب كيلع . 

 . ةينارقلا ةينايبلا تالامعتسالا نم اذهو

Vvملعاو» : يف ةّيعملا  sfربصلا عم رصنلا » ihبركلا عم جرفلا » 

ohهوجوب رسفت ارس را عم : 

 (i ةن SI هذه تغلب ٠ دقو cla pa لعب يتأي رسيا نأو بکا

 ءهنع اهب ةيانكلاو ءةبحاصملا ءاعأا اهيف حصي نأ عوقولا ققحت وقحت نم ةيهلإلا

 . بحاصم ab اهنع UX ةبقاَعم بقاع عوقولاف

 يتالاب ءيشلا بقع يتأي يذلا ءيشلا hots ىلع تماق ةراعتسا امإو ©

 لماك ءاقتلا ةيحاصملا jt ر ءلك يف ءاقتلالا عماجب هل ًايحاصم هعم

 . طقف لئاوألاب رخاوألا ءاقتلا ةبقاعملاو ‹نمزلاو تاذلا یف نيئيشلا

 جرفلاب ءاضقلاو ءربصلل بحاصم pall ءاضقلا َّنِإ :لاقي دقو«

 .رسعلا عقاول بحاصم رسيلاب ءاضقلاو oS» عقاول بحاصم

 .هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذحب

 ميلعتلا بولسأ وه ثيدحلا اذه ىف راتخملا ىنايبلا بولسألا
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 . ظفحتل اهيلع زيكرتلاو Glad Lt يف قئاقحلا نايبب coll ّيسردملا

 بارعإلا نم :ًايناث
 ةركن هنأل all ىلع ie ىدانمو celts فرح (مالغ اي)-١

 . ةدوصقم

 بصن لحم يف نإ مسا ملكتملا ءاي «تاملک كمّلعأ J - ؟

 فاكو ou هب لوعفم (تاملک) و «نإ» ربخ عفر لحم يف «كمّلعأو ةلمجو

 .لوألا هب لوعفملا ىه باطخلا

 (ةذجت) ه يظنو بلطلا باوج al ىلع موزجم «كظفحيو» * 

 :هلوقك وهف .طرشلا ةوقب ay «عراضملا لعفلا مزجي ٌتلطلاو .«كفرعي»و

 .كهاجت هّدجت هللا ظفحت نإو .كظفحي هللا ظفحت نإ

aly - £ةلمجو فاضم وهو «طرشلا باوجل لومعم لبقتسملل فرظ  

 .هيلإ فاضم رج لحم يف طرشلا
 نيح يأ .كلاؤس نيح هللا لأسا :«هللا لأساف تلأس اذإ» :ليوأتف

 . كنم لاؤس دوجو

 ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ «اذإ» :نوبرعملا لوقي كلذلو

 .هباوجب بوصنم «هطرشل

 . غّرفم ءانثتسا (ءيشب الإ كو رضي مل»-ه
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 :لاق BE هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 تا ور مطر مدر gk 2 رهو د, مر Be ر ono 2 oF مرر ر

Bab BI eyنم  AU) 
 lk Cas اله :َنوُلوُقَيو هَل َنوُبَجْعَيَو هب َنوُقوُظَي سالا َلْعَجَ
Feat 

 روا م 23 ae 2 هك

 هريظن يذمرتلاو يراخبلا دنعو

 وهف : يأ (bie) لدب (ارضق) ةملك ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاجو

 .رصق : مسا هيلع قلطي امم ميظع ناينب
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 : (ةريره (gil ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 . ثلاثلا ثيدحلا ىف تقبس

۰ ¥ # 

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

 : لمك AS نم ءايبنألا لسمو يلم - ١

Amةّيوست ٌةملك :لثمو  Ska,اذه :  aliss Albامك  agent Ou 
ae 

± 

 . ههبسو

 نم دارملاف ءظفّللا نيبزتلو ءديكأتلل ةدئاز لثم ىلع فاكلا ٌلوخدو

 . (لثم) نم دارملاك (لثمک)

glyئنعمب (لثم) ةملك  LEIهللا لوق هنمو ءةغل  deseةروس يف  
 :[ "١ :دعرلا ]

m5 GIS! Suis اًهَحَن نم srs O32) دعو I ةئجلا Joy 
 .#(*ه)..اهلظو

 ...يرجت :اهفصو وأ .ةنجلا ةفص : يأ

 نوكي ذإ ,ديكأتلل ةدئاز (لثمك) يف فاكلا رابتعال موزل الف اذه ىلعو

 ءاج ام ريسفت يف هيلإ ريصملا ىرأ يذلا وهو (فصوك) وأ (ةفصك) ىنعملا

 ضخ



 hE A هلثمك GD : ىلاعت هلوق وحن «كلذ نم ثيدحلاو نآرقلا يف

 : هلَمجأو ُهتسحأف» -

= 

 .ناسحإلا ى ىنعم يف fils يناعملا هذه ,As ًامكحم

 دعب ةينبألا يف ةيساسألا دصاقملا St لامجلا OY hex Lait ُهَلَعَجو

 .حلاصملل ةمءالملاو ةيوقتلاو ماكحإلاو ناقتإلاب اهناسحإ

 نيتفص ىلع لمتشي نيد BB دمحم مهمتاخ ىلع لزنأ امب هللا هلمكأ يذلاو
 :امه نيتيساسأ

 سانلا حلاصم ةمءالمو لامكلاو لدعلاو !Gos ةقباطم يف نسحلا ١

 . مهشياعمو

 نوكي نأ هيف بيغرتلا يف ديزي Y cue رصنع لك يف لامجلا - ۲
Sheeةعيفرلا ةيلامجلا قاوذألاو .ةّيوسلا سوفنلا هيلإ ليمت . 

 دق « هيناب هلمجأو هنسحأ يذلا ناينبلا نأ وه مهفلا اذه ىلإ | اعد يذلاو

 .سانلل ءايبنألا هب هللا ثعب LS ًالثم هب ءيج

 ءايبنألا هلاسرإ ٌلثمو ءاهب ينثعب يتلا ةلاسرلاب يل هللا لاسرإ لثم : يأ
 يتلا مهتالاسرب «مالسلا مهيلع ىسيع ىتح esl دهع ذنم chi اوءاج نيذلا

 .هلمجأو هنسحاف ًاناينُب ىب لجر لثمك مهماوقأ ىلإ اهب هللا مُهّعَب

 - Ypْنم ٍةَبل َْعِضْوَم  baldْنم 000135
 امم ةدحاولا ىه : ةنبللا  Spa.ءانبلل نيطلا نم

 .اياوز اهعمجو «هنكر تيبلا نم يه :ةيوازلا
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 يذلا «ليمجلا نسحلا ءانبلا لثمك يلبق ءايبنألا هب ءاج GE : يأ

 هلامك ةجرد هغولبل جاتحي وهف colle 5 نم ةيواز نم ةنبل عضوم هلامكإل يقب

 . ءانبلا ىف ىقب يذلا غارفلا ىف ةنبللا هذه عضو

 : هَل ْنوُبَجْعَيَو هب َنوُفوطَي سائلا لعَجف» - ٤

 نوُبَجعتيو ‹ليمجلا po ءانبلا اذه لوح نورودي سانلا لعجف : يأ

 نم نوبجعتیو «هينكاس حلاصمل هتمءالمو هماكحإو هتيوقتو هناقتإ ىف هنسح نم

 .نيرظانلل alte ىتلا ةيلامجلا تانيّزلاب هنييزت

 ريغ ىلع det رمأ نم OAS سفنلا يف ةلاح ءيشلا نم بجعتلاو

 ءاردزاو راقتحا وأ .رابكإو ٍماظعإب sales سفنلا لعفنتف .داتعملا فولأملا

delaرمأ عوقو ذيب نم أ .  obسلا لعفتتل ءدام الو فولام  

 .ربخلا قيدصت ةلاح ىف «هلعافل ءاردزاو راقتحا وأ .رابكإو ماظعإب ههاجت

 . هبيذكت وأ هب قيدصتلا ضفر ةلاح يف راكنإلا وأ دوحجلاب ههجاوت وأ

 us لمحيو ءًانايحأ دوحجلا و أ راكنإلا ىنعم بجعتلا لمحيف

 هيف لصألاو blot ءاردزالاو راقتحالا ىنعم ,لمحيو ءانايحأ رابكإلاو ماظعإإلا

 .فولأم ريغ رم هاجت بارغتسالاب سفنلا لاعفنا

 .رابكإلاو ماظعإلا ىنعم لمحي انه ثيدحلا يف درو امو

 .بجعلاب هنم لعفنا اذإ ءاذك نم بجع :ةغل لاقي

 .هنم بَجَعلا ىلع ُهَلَمَح :يأ ON ُهَّبجعأ :لاقيو

 اذه يف امك «ماللاب ثيداحألا نم ةفئاط ىف ةيدعتلا تدرو دقو
 ةصق هيف Soy هنع هللا يضر رمع ثيدح يف امكو «هل نوُبَجْعَيِ» :ثيدحلا

 اءاج نيلجر نع رخآ ثيدح ىفو (هقّدصيو هلأسي هل انبجعف) :رمع لوق هيف
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 - يراخبلا يف وهو - ("!(امهنايبل انبجعف) : يوارلا لاق < اثّدحتف يب يبنلا ىلإ

 .«ًارحسل نايبلا نم نار : هلوقب امهثيدح ىلع لوسرلا قلعو

“ 4 - 4 ۹ ٠ -. 
ara] هذه Ce) «لَم :نولوقيو  ه 

 وه يذلاو ,ةيوازلا ىف ف يذلا صقنلا ناكم ءانبلاب نوبجعملا یری : يأ

 ‹ ضيضحتو cok ليمكتلا بلط ىلإ مهسوفن عفدنتف ةنبللا رادقم ىلع

 .ءانبلا اهب متو a تّّدسف ءةنبللا هذه ْتَعِضَو ل : نولوقيف

 . ضيضحتلا ىنعم بيكرتلاب تبستكا مث «لصألا يف
A.ع ساس سعر عم  

Gy - ءةنبللا ٦ ulyنييبنلا متاخ » : 

UG ogُهّيشملا  aيفق  cotsوأ  LSامل ًامامتإ هب تئج  eleهب  

 بولسألا قفو .هب هّبشملا ee. ats يدا هي لوسرلا ١ ىنب دق

 .«نييبنلا متاخ انأو ءةنبللا hy :لاقف OS يف ينآرقلا

 يف ءاج امك ءاهرسكو ءاتلا حتفب «نييبنلا ُمتاخ اَنأو» ةا لوسرلا لوق

 1Y : بازحألا ] ةروس يف لجو + هللا لوق

eel متاخر هللا َلوُسَر نکو exe, نم د rea Ul دمحم ols Loy 

. (Es ) ًاميِلَع soe is هللا ناکو 

 ىرخألاو i مصاع ةءارق يهو ءاعلا حتفب امهادحإ : ناتءارق متاخ يفف

 .ًامصاع ادع ءارقلا يقاب ةءارق يهو ءاتلا رسكب

 هذهب حرصت مل Gey تحت يتلا مجاعملا SSS ,عئاش يبرع لامعتسا ماللاب ةيدعتلا St رهاظلاف )1(
 نآرقلا يف هدهاوشو .يناعملا تايضتقم بسحب عّسوت تايدعتلا يف مهلف ةاحنلا اّمأ ء ةيدعتلا
 .ةريثك ةنسلاو

 هنأك هيلع مكحلاو لثملا ىلع ءانبلا) يهو هنم ةسماخلا ةرقفلا ءةينآرقلا لاثمألا صئاصخ رظنا )1(

 .فلؤملل «ةينآرقلا لاثمألا» باتك يف «هل لثمملا نيع
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GLE UTمتاخف «هتياهنو رمألا رخآ ىنعمب وهف ءاتلا رسكب  JSٍءيش  
 . هرخآو wale : ةتمتاخو

UL,عمشلا وأ نيطلا ىلع عضوي يذلا متاخلا نم وهف ءاتلا حتفب متاح  
 وهو ءْمُهَل تبتك نم ىلإ اهلاسرإل ءاهنم ءاهتنالا دعب بتكلا هب BE يذلا
 HE دمحمب سانلل هللا تالاسر ء ءاهتنا ىنعم يطعي اذه ىلع

 وه RE هللا لوسر jt oe دارملا ناك نيتءارقلا يتلالد انعمج اذإف

 هللا تالاسر هب تمتخ ًامّئاخو LEE تناك دق هتثعب نأو .ًاعيمج نييبنلا رخآ

 لصح ىتم ةلاسرلا وأ باتكلا jy كلذو «هتلاسر لعب ةلاسر الف ءسانلل

 امك «نيطلا عباطب وأ نيطلا متخب اهيلع عبط وأ ءاهيلع got ًايئاهن اهنم غارفلا
 .اهب نوثعبي يتلا لئاسرلاو بتكلاب كولملا لعفي ناك

 ىب os يذلا ,Ul «سانلل هللا نيد ALL یب مت يذلا انأف : يأ

 . يدعب ىبن الف ab تالاسرلا

 امّلكف ( يبن ,لوسر لک jy ءةلاسرلا تهتن تا دقف ةوشلا تهتن تنا اذإو

 ىحوأ : يأ Cs كلذ لبق هلعج BSS نأ ّنُب الف ةلاسرب ًالوسر هللا لسرأ

 ee ءافطصاو ahs هيلإ

js Cl 

Syءدحاو سانلل هنيدو ءالعو لج ٌدحاو قلاخلا  OYةيلزألا قئاقحلا  
 هللاب ناميإلاك هب ناميإلا سانلا CIS ام ضعب اهنمض نمو «ةدحاو ةّيدبألا
 ليدبت ال هتمكحو هللا ple ىلإ ةدنتسملا ةينيوكتلا تارّرقملا ,SY ءهتافصو

 هب ناميإلا LUI ٌفّلكُي ام ضعب اهنمض نمو «ةيدوجو قئاقح يهو ءاهيف
 ةايحلا يف ناسنإلا ةيلوؤسمو «هيف ءازجلاو باسحلاو .رخآلا مويلاب ناميإلاك
 اهيف ليدبت ال هذهو «نيلسرملاو ءايبنألاو بتكلاو ةكئالملاب ناميإلاكو ءايندلا
 .ىرخأ ةينابر ةلاسرو ,Gb ةلاسر نيب فلتخت الف «ليدعت الو

۲۷1 



 ىف ةدحاو يه صئاصخ تاذ اهيلع هللا مهرطف يتلا سانلا ةرطفو
 مهقلخ نم ةياغلاو . هتيرذ نم ليج رخآ ىتح «مدآ gle ذنم ةماعلا اهلوصأ

 ىلع نيدلا موي مهتازاجمو مهتبساحمل ءايندلا ةايحلا فورظ يف مهناحتما

 . ةيجراخلاو ةيلخادلا .ةيدارإلا مهتافرصت

 نأ َّذُب الف ةماعلا اهلوصأ يف ةلثامتم مهناحتما يف ةمكحلا تاّيضتقمو

 لامعأك «ةيلخادلا ةيدارإلا لامعألا لوانتي نأ دب ال سانلا ناحتماف

 - قيدصتلاو ناميإلا) :اهنم يتلا «ةيدارإلا سوفنلا لامعأو «ةيدارإلا بولقلا

 - عمطلا - ةعانقلا - طخسلا - ىضرلا - ةيدارإلا ةيهاركلا - ةيدارإلا ةّبحملا

 -ربكلا  ةعاطلا ةدارإ  ةيصعملا ةدارإ  هنع سفنلا ٌفكو دسحلا

 هكلمي ام رئاس ىلإ - هلهأل Gol ّيلخادلا فارتعالا - هلل عوضخلا  سفنلاب

 لامعألا نم دمألا ليوط .يسفنلا بيردتلا قيرط نع ولو هتدارإب ناسنإلا

 . (ةّيسفنلاو ةّيبلقلا ةيلخادلا

 نأ ّدب ال ةّرح ةدارإ نم هيلع هللا مهرطف ام بسحب سانلا ناحتماو

 لكأ اهنمو «لامعألاب لاملا بسك اهنم ىتلا .ةرهاظلا ةيدارإلا لامعألا لوانتي

 سفنلا بلاطم ةيبلتو cole ةسرامم les «براشملا برشو لکاملا

 كرتو «تابجولاو قوقحلا ءادأب Shes ام ;js ءءايشألاو ءايحألاو سانلا

 . تامّرحملاو راضملا

 يه ناسحإلاو لدعلاو ٌّقحلا سسأ ىلع ةمئاقلا هللا عئارش تناك اّملو

 .ةيعيرشتلاو ةينيوكتلا هتاملك قرافت ال يتلا هتمكح رهاظم نم

 .ةدحاو ناسحالاو لدعلاو ral سسأ تناكو

 فورظو «ةدحاو ةّيلك ةرطفل نوعضخي مهيلع قّبطت نيذلا سانلا ناكو
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 . عئارشلا هذه هللا نيد يف فلتخت ال نأ هللا ةمكح ىضتقم نم ناك

 مهف طارتشا نود ةعاطلا ناحتما ةيدبعتلا ماكحألا نم ةياغلا تناك اّملو

 , ةيدبعتلا ماكحألا ضعب يف رييغتلا ناك «لمعلا نم ةدوصقملا ةصاخلا ةمكحلا

 اذه رثؤي مل امك .سانلل هللا نيد ةدحو ىلع رْثؤُي ال ًارمأ ىرخأل ةلاسر نم
 لوسرلا ةلاسر يف هللا هيرجي نيح «نيدلا ةدحو ىلع ليدبتلاو رييغتلا
 يف هللا هارجأ يذلا ةيدبعتلا ةيعيرشتلا ماكحألا ضعب يف خسنلاك .دحاولا

JL)دمحم هلسر متاخ اهب هللا لسرأ يتلا ةمتاخلا  BBنمف  pS 
 ةدحو ىلع رثؤي مل امك خسنلا اذه لثم نأ res سانلا مالعإ هئارجإ

 هللا هلزنأ يذلا هلك نيدلا ةدحو ىلع FY هنإف دمحم ىلع لّزنملا نيدلا

 AU تالاسرلا ةمتاخ ىتح مالسلا هيلع pal ذنم .ًاعيمج هلسر ىلع

 . «مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ : هنأشب هللا لاق يذلاو

 لك ىلع هلزنأ يذلا نيدلا وهو .ًاعيمج سانلل هللا نيد وه مالسإلاف
 ىرخأل ةلاسر نم ةيدبعتلا ماكحألا ضعب يف تاربيغتلاو ,نيلسرملاو ءايبنألا

 نيدلا ةدحو ىلع رثؤت نأ اهنأش نم سيل «يرشبلا لماكتلا لاح عقاول ةرياسم

 ةليلقلا ةيئزجلا تارييغتلا هذه نأش ذإ ,ةفلتخم ًانايدأ اهلعجتف .سانلل ينابرلا

 الب ةدحاو ةلاسر يهو «ةمتاخلا ةلاسرلا يف هللا اهثدحأ يتلا تاربيغتلا نأشك

 .دحاو اهنارقو «دحاو اهلوسرف «ةهبش

 ءةدودحم ةّيعامتجا تاقالع تاذ ةليلق دادعأ نم يرشبلا رّوطتلا نإ
 dhe ةكباشتم ةيعامتجا تاقالعو ةريثك دادعأ ىلإ «ةريسي ةّينوك ِتافاقثو
 نم مهعقاوو بسانتي عئارشو ماكحأ نم VY سانلل لني ام نوكي نأ يضتقي

 . الماك مهناحتما متي هبو .ذيفنتلاو مهفلا تاردقو فيكلاو مكلا ٌثيح

 ةراضحلا مّلسو «ةيعامتجالا تاقالعلا مّلس يف ةجرد اوقترا امّلكو
 «مهتافرصت طبضت عئارش نم مهل لّزني ام ةدايز ةمكحلا تضتقا ةيناسنإلا
 مهل لزني امو .ناسحإلاو ريخلاو لدعلاو Gol سسأ ىلع مهتاقالع مظنتو

 .هوغلب يذلا يئاقترالا روطتلا بسانت تانايبو اياصوو ماكحأ نم

VY 



 .نيدلا مهل لمكي ىتح كيلاود اذكهو

 نورقلا يف ضعبب بوعشلا ٍضعب تالص of قبس ام ىلإ فاضي

 ىلإ ًارظن هللا نع ٌدحاو ale اهّيفكي ob حمست ال ٍتالِص تناك يلاوخلا

 ee لاسرإ ةمكحلا تضتقاف .مهتاغلو مهتنسلأ فالتخاو مهنطاوم دعابت

 موقلل لوسرلا نوكي oly «ةفلتخم بوعشل «دحاو تقو يف ولو نيدّدعتم

 ٍءالؤه نم ,لوسر لك هلمحي يذلا نيدلا GS «مهناسلب مهبطاخيو «مهنم
 دوجو لامتحا عم «لسرلا رئاس هلمحي يذلا هسفن نيدلا وه .هموقل لسرلا

 يتلا EY لاح عقاو اهيف هللا يعاري يتلا ةيدّبعتلا اياضقلا يف ريسيلا قرافلا

Caاهنم لوسرلا اهيلإ . 
 تضتقاو « يفاقثلاو يعامتجالا جضنلا lt يف يرشبلا لماكتلا راسو

 ةنس قفو اهلْزَنُي نأ «سانلل هعئارش ليزتت يف des رع ae برا ةمكح

 هلّسر هب ثعب ام سسأب نيقحاللا (LL ثعبي لجو Je هللا ناكف
 ةظحالم عم «نيدلا ءانب ليمكت ةمكح هتضتقا ام اهيلإ ًافاضم < ءاهسفن نيقباسلا
 ةدحو يف ًاقلطم رثؤت ال ةّيبناج رومأ Gute عئارشلا ضعب يف تارييغتلا نأ

 ةياغلا ذإ «ةدحاولا ةلاسرلا ىف ثدحت دق انل رهظ امك اهنأل ءهلماكتو نيدلا
 هنم فّلكملا ةحلصمب فيلكتلا طبر نود «طقف ةعاطلا ناحتما اهنم ةيلصألا

 روطت ةمكح وأ «هنع هاهني اميفو .هب هرمأي اميف «هّبرل هتعاط ناحتما ةمكح الإ
 اهيف سانلا حلاصم ةقفاومو «مهتاقالعو مهدادعأ ةرثك ببسب يرشبلا عمتجملا |

  jaiمهيلع هللا نم .

LSبسحب ةّدعتسم تدغو «جضنلا ةلحرم لئاوأ ةيرشبلا تغلب  
 ile اهب bs ةدحاو ٌةلاسر اهيلع Jis jy ,يعامتجالاو يركفلا اهنيوكت

 (Jy هللا ثعب «ريغ ال مالسإلا لجو je هللا دنع وه يذلا .دحاولا نيدلا

 ALS نيدلا هيلع لزنأ امب لمكأو «نييبنلا متاخو «نيلسرملا متاح ًادّمحم
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 هللا لرب مهنم ٌحاللا ناك يذلاو OVS LEM هب ءاج يذلا نيدلا وهو

 لحارم نم ةلحرم ةفاضإ عم «هلبق ءاج نم ىلع هلزنأ نأ قبس ام هنم هيلع

 .اهيلإ ًالوسر ثوعبملا هتّمأ لاح عقاو اهيضتقي يتلا ليمكتلا

 تانبل نم aS رخآ تلمح ىتلا ةلاسرلا ىه هيب دمحم لوسرلا ةلاسرف

 سانلل هللا تالاسر هب تمتُحو ,نيدلا ءانب هب لمكف «سانلل هللا نيد ءانب
 . نيعمجأ

 نم ٍنكر يا يف صقن الف «هرصانع JS ًايفوتسم نيدلا ءانب حبصأو

ails yfىف الو  aiيذلا هلل دمحلاو «هایاوز نم ةيواز  Glasامو «هيلإ  Us 

 . هللا اناده نأ الول يدتهنل

 لوق اهيلع Jo دق ءةعساولا ةميظعلا تالالدلا S13 ِةّرَلا ميهافملا هذه
 :ثيدحلا يف هبرض يذلا زجوملا لثملا يف ايب لوسرلا

 لإ ky tb انا ىب لج SS Se LONI Joy يلم
 cal َنوُبَجْحَيو هب َنوفوطَي سانلا eas .هاياوز ْنِم ةيوار ْنِم EY َعِضْوم

 AG متاخ [Ul, zeal Gb real هذه تّعضو Su :نولوقيو

 نيد Of : يأ ءهلمجأو هنسحأ دق هيناب Sb ءانبلا اذه لوسرلا فصو دقل

 لكل ٍفوتسم نيد نيلماكتم نيعباتتم نيبقاعتم ءايبنألا هب ءاج يذلا سانلل هللا

 .لامجو Am نم هيف بلطي ام
 اياضق يف دصقُي ام نسحأ قحلاو .قحلا ىلع لمتشي هنأل كلذو

 .ىربكلا فراعملاو .دئاقعلاو ميهافملا

 . سانلا نيب هب ىضقي ام نسحأ لدعلاو .لدعلا ىلع لمتشيو

 يدرفلا كولسلا عاونأو بادالاو قالخألا لمكأ ىلع لمتشيو

 عرشي ام نسح ىه «لجو Geb تادابعلا نم ناولأ ىلع لمتشيو

 فمن
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 حلاصم نم اهيف ام عم «جرحلا عفرو رسيلاب ٍةنورقم ةيدبعت فيلاكت نم سانلل

 i ملو .نيدلا ءانبلا 0 نم هب 5 ام هدصقو vat نيدلا

 ناب .هجرب وأ هتّبقب وأ «هيف مظعألا نكرلاب وأ ءءانبلا جاتب هب ءاج امو هسفن

 هب ءاج اميف لامكلا براق دق ناك سانلل ىنابّرلا نيدلا نأ هيلع هللا تاولص

 Un :لاق مث «هاياوز نم ةيواز يف ES ُناكم Y قبي ملو ءنوقباسلا لسّرلا

 . «(نييبنلا متاخ انأو «ةنبللا

 يفو «يسح ۽ sls ةروصب هعضو يفو .هزاجيإ ىف ف لثملا ةعور ترهظو

 ءةينابرلا تاالاسرلا ىف فه نيدلا ةدحو يناعم ىلع هب لثمملا ءانبلا اذه ةلالد

 ءاهسفن ةماعلا دعاوقلاو سسألا ىلع «ةدعاص ةحردتم لحارم يف اهلماكتو

 يف ةوخإلا ةباثمب مه مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نأ ىلعو ءاهيف رييغت نود

 .دحاولا تيبلا ءانب

 .ثيداحألا حاحص نم رخآ ثيدح يف هب ًاحّرصم ءاج دق ىنعملا اذهو

 8 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور

oe ol “Bi hyيف میرم نب  “oNةرخآلاو » iIنم 552[  

 Migs اننیب سیلو «دحاو Wy ge مهتاهمأو «ټالع

 يبن مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ىسيع نيب سيل : يأ

 ول

led ونب مه :تآلَعْلا ونب .تاّرض نم يأ :تالع Se tS 

ee ey 

aeمج نيعلا حش  aan Aa, aنبا لاق .  

‘alةقباسلا ةجوزلاب عتمتسا ن  fetنم  mae, (JLةيناثلا » Gl & 
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 َدْعَب َلَلَع Sot برشلا دعب ًايناث برشلا نع نولوقي كلذلو i يهف ىلوألا

 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 : يلي ام اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم دافتسي

 ‹نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع هلزنأ يذلا سانلل هللا نيد ةدحو ١

 .دحاولا ءانبلا لثمك نيدلا اذه ee BE لوسرلا لعج

 ةعفد لزنت م سانلا ةايح ميظنتل ةّيليصفتلا هماكحأو نيدلا عئارش - ۲

coolsمهتاقالع روطت يف ءاهيلإ ممألا ةجاح بسحب ةجّردتم تءاج امنإو » 

 . يراضحلاو يركفلا مهئاقترا لماكتو . مهتاعامج رثاکتو

 يف اهنايب قبس يتلا سسألل ًاديكأت ناك دق قحال لوسر ّلك هب ءاج امف

 قالخألاو اياصولاو عئارشلاو ماكحألا يف ًاليمكتو «ةقباسلا تالاسرلا

 ماكحألا ةعيبط اهل يتلا فيلاكتلاو ماكحألا ضعبل ًاليدعت وأ .بادآلاو

 . ةيلحرملا فيلاكتلاو «ةيلحرملا

 يف تاربيغتلا ضعب ضعب دوجو سانلل هللا نيد ةدحو ىلع رثؤي ال۳

 يف ًاخسن pom يذلا رييغتلا اذه لثم jy .ةيعيرشتلا ةيعرفلا ماكحألا

 ىلع ةلزنملا «ةدحاولا ةلاسرلا يف هللا ةمكح بجومب ًاضيأ ثدحي ماكحألا

 .ةمتاخلا ةلاسرلا يف لصح امك .دحاولا لوسرلا

 اوناكو «سانلل هللا نيد ءانب ىف ًاعيمج اونواعت دق ءةوحإ ءايبنألا -

 dal نوقداصلا مهعابتاف ,خماشلا ينيلا ءانبلا اذه يف od ةباثمب ًاعيمج

 ءايبنألا متاخ ىتح «مالسلا هيلع pal ذنم «ةقحالتم بكاوم يف ةدحاو

  ottهلامجو هزاجعإو «هلامکو نيدلا ا اذه نسح نم بجعلا هكّلمتي .

 ففي



 ةنس قفو هلسر ىلع هلزنأو .سانلل هللا هافطصا يذلا Jal ءانبلا - 5

 .ْنسحلا -أ

 .لامجلاو - ب

Albeoسانلا حلاصمل هتمءالمو هتيوقتو هناقتإ يف . 

 .بولقلاو سوفنلل هبيبحتو هنييزت يف لامجلاو ©

 تانبل oye Bh ءايبنألا نيب هسفن لثم ْذِإ ا دمحم لوسرلا عضاوت - ١

 | .هاياوز نم ةيواز يف نيدلا ءانب

 نك .خماشلا ءانبلا اذه يف oud مه كلذك ءايبنألا رئاسو : يأ

 cpm هقالخأو هتاريرقتو هلامعأو هلاوقأ ىف نيدلل Ver لوسرلا ناك اّملو
 .زاجملا ليبس ىلع نيدلا نع هب Se نأ

 . هللا ىلإ ةوعدلا يف لاثمألا برض مادختسال ينيدلا هيجوتلا - ۸
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 بارعإلاو ةغالَبلا

VIةينايبلا روصلاو ةغالبلا هوجو نم  

 : يلي ام اهنم ,ةدّدعتم ةّينايب ةيغالب هوجو ثيدحلا اذه يف

 امل ءلثملا برض بولسأ وه ثيدحلا اذه يف راتخملا بولسألا-١

 ناعم ىلع هلامتشا عم «يمالكلا زاجيإلاو راصتخالا نم لثملا برض يف

 Bp ةريزغ

 اذإ .خماش Oly مامأ ةدحاو ةملكب بطاخملا عضي OSL ليثمتلاف

 رصانع نم ناينبلا يف ام ردقب يناعملا تاليصفت همامأ Cas هيف لات

 ىلإ ,.هناردجو هذفاونو هباوبأ ىلإ .هناكرأو هدعاوق ىلإ هساسأ نم ءءازجأو

 as ىلإ ,stl هتاصنرقمو هفراخزو هتنيز ىلإ carl ly 0 هفقس

 اذكهو .هناكُس هيف اهيضقي يتلا تاعاتمتسالاو عفانملاو حلاصملا ىلإ .هثاثأو

 .هيف ام رئاس ىلإ

 ىلع مئاق هنأل ءليثمتلا هيبشت ليبق نم وه ثيدحلا اذه يف لثملا  ؟
 .رصانعلاو ءازجألا ةدّدعتم ىرخأ ةروصب رصانعلاو ءازجألا ةدّدعتم ةروص هيبشت

 ةّيسح رومأب ةيونعم رومأ هيبشت نم وهو

 ay gn :هيف لاق BB لوسرلا OY ءلسرم زاجم ثيدحلا يف-*
 ۰ . يلبق نم ءايبنألا ةلاسر لثمو يتلاسر لثم دارملاو «يلبق نم ءايبنألا

 :زاجملا اذهو
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 .هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح ليبق نم وه اّمإ ©

 للماك ًاليثمت اهلثمي JY cally ةلزنم لوسرلا ليزنت ليبق نم وه اّمإو

 تالاسرلا ىلع ىتلاسر هتفاضأ امف :يأ «ةئبّللا انأف» :هلوق هريظنو
 .ةروكذملا ةئبّللا ةباثمب وه ةقباسلا

 ةنبلب غارفلا اذه ءىلم اه : يأ «ةنبللا هذه تعض Sky : كلذكو

 . ةمئالم

 يف جردنيو «بيقعتلا عم بيترتلا ىلع ةلاّدلا thy يف ءافلا 4
 دق نيدلا pole نم pat لك of ديفت ,فطعلا ىضتقمب Sy :اهمكح
 أطخلا براجتل عضخي ملو «نيدلا ءانب يف هعضو ذنم ناسحإب ينب

 . ناسحإلا ةجرد غلب یتح «باوصلاو

 بارعإلا نم :ًايناث
 رورجم «ربخ (لثمك) .هيلإ فاضم ملكتملا thy .أدتبم (يلثم)-١

 ربخب ناقلعتم رورجملاو راجلا وأ «ةدئاز فاكلا انربتعا اذإ ءالحم عوفرم اظفل

 .فوذحم

 هذه عضوم الإ : يأ (هنسحأف) ريمض مومع نم ءانثتسا (عضوم الإ( - ۲

 .اهؤانب لمكي مل هنم ةنبللا

 . (لعج) ل هب لوعفم (هب نوفوطي) ةلمج - *

 . ضيضحت فرح (اله)
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 ركود ]تيل

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره 0 نع

beهللا َّرَّسَي رسْعُم ْىَلَع رسي  dleيف  GANةرخآلاَو . 

jeّرَتَس  LLيف هللا هرس  GUةرخآلاو . 
oe٤ ت ر مرو  o Boe? 

 .هيخا نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع ىف هللاو ©

 real ىلإ ًاقيرط هب هَل هللا dae Lhe هيف , Jt ًاقيرط we ْنَمَو»

SEI Weنم ِتْيَب يف موق  ogنولي هللا  tSُهَنوُسَراََتَيَو .هللا  
ESS mele CSE QSمهتيشغو <  ODمهتفَحو  ASG 

 he ْنَميِف هللا ْمُهَركَذَو
o2 هك st, 

 Weg عرسي ْمَل ُهَلَمَع هب اَب ْنَمَو»

 :٠١ ثيدحلا مقر حيباصملا ةاكشم نع

YA\ 
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 (ةريره وبا) ثيدحلا يوار ةمجرت أ :

 .ثلاثلا ثيدحلا ىف تقبس

 د6 #6 #*

 :دارملا ىنعملاو ةغللا

 نم ةبرك هنع هللا سفن GU برك نم ly ن oh ْنَع َسْفَن نم ١

aka fees 

2 

 tel لثم وهو stl نم هلصأو ica سيفنتلاف op: si : سفن

 . مفلاو

GF ols Wyقيض ثدحي ردصلا نع هّسْبح وأ ردصلا يف ميسنلا  

 . بركلا اذهل low di سيفنتلا ناك «بركلا نم وهو «قانتخالا

 ىتح .هل حيرلا لاجم عيسوتو سفنتملا ىلع ةعسوتلا ةروص : ىلوألا

dstيذلا نيجسكألا نم هتحاح صتميو «هردص حرشنيف < ‹فيظنلا ميسنلا  

 نيجسكألا قرتحا نأ دعب ءردصلا نم ميسنلا جارخإ ةروص : ةيناثلا

YAY 



 ًاثدحُمو ًاقئاخ هؤاقب راصو «نوبركلا ديسكأ يناث ةبسن هيف تعفتراو «هيف يذلا

 . بركلل

 . جيرفتلا

 daw يف : يأ Syl نم سفن يف él .مهلوق ةعسوتلا نمف ©

 نم hy ٍةحْسُف يف تنأو : يأ .كرمأ نم get يف تنأو لمعا : مهلوقو

 بوث اذهو . عسوأ : يأ «يراد نم سمن Mls tes . مرهلا لبق كرمأ

 يأ «رهنلا سفنت : مهلوقو .ضرعأو وأ لوطأ « عسوأ : يأ ءاذه نم سفنأ

Jelهؤام دازو . 

Ly pugسفن اذإ | حْيصلاو» : لجو رع هللا لوق  ail atجلبت  

«scalyراهنلا عفتراو . 

 ءاج ام هنمو «ينع :ee : يأ «ينع م مُهّللا» : مهلوق جيرفتلا نمو ©

 . همهفتن يذلا يوبنلا ثيدحلا يف

 عمجو سفنلاب ذخأي يذلا Gal, SAN ُبْرَكْلاو Us :ةبْرُك

 . بورك :بّركلا

 ٌبوُرْكَم وهف .هيلع ELI :يأ LIS َبرتكاف IS مغلا برک :لاقي
 .ةبيرك اهدحاو ءدئادشلا بئاركلاو pel : يأ MU OSI :لاقيو .بيركو

 ببسي : يأ MOS يحولا هاتأ اذإ ناك 3 يلا نأ ثيدحلا يفو

pestيذلا  assهردص ىلع هب طغضي امو هيلع كّلملا لوزن . 

iS pols1 : لاقي «قييضتلا Sلوقت قّيضُم :يأ ءبوركم : 

 .هب دّيقملا ىلع هتقيض 13( َديقلا 2355

 پرک نم برک نمؤم نع ست om :ةيطرشلا ةلمجلا هذه cat دقو
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 .«لمعلا سنج نم ءازجلا bh : يهو «ءازجلا يف هللا

 موي كلذ ىلع هللا هباثأ ايندلا برك HES نمؤم نع سفن نمف

 » مويلا كلذ لوه برک نم بر هنع سف «باسحلا فقوم يف ةمايقلا

S55,كلذ  anةميظع 555  

 لإ تلا لما وس لبق لا كلذ بک نم ی ءا ميظع می

 .رانلا ىلإ رانلا لهأ قوّسو «ةنجلا

 هي لوسرلا نأ رمع نب هللادبع نع يراخبلا دنع ىرخأ ةياور يف ءاجو

 aks US نم ةبرك اهب nes هللا جرف iss ملسُم نع ج جرف نمو» : لاق

 : (ةرخآلاو Gi يف le هللا َرَّسَي رسْعُم ىَلَع َرَّسَي ْنَمَو» ۲

5Sيأ  : cons Oey deeملو  Seb Sebءامهبعصأو نيرمألا  

 .رسعلا دض رسيلاو

 أ :لجرلا neh :ةغل لوقت .ريقف : يأ :رسُْم

 هتايح تاجاح يف هتدعاسم اهنم :رومأ ةّدعب نوكي ريقفلا ىلع ريسيتلاو

 امب هتحماسم اهنمو Copley تقو ىلإ ًانيدم ناك اذإ هراظتنا اهنمو .هترسأ ةايحو

 اذه ريغ ةدّدعتم iS yi ثيداحأ تدرو رسعملا ىلع ريسيتلا يفو

 : يلي ام اهنم «ثيدحلا

 :لاق لكي يبنلا Of ةريره يبأ نع

 رواجن ًارِسْعُم َتيتأ اذإ :هاتفل لوقي ناكف «سانلا ْنياَدي ٌلجر َناك»

(aeزواجتي نأ هللا لعل  Ueٌرَواَجَتف هللا يقلف  (ee 

 . ملسمو يراخبلا هاور

 ۲۹۰۱ مقر حيباصملا ةاكشم نع
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 RE هللا لوسر لاق : لاق ةداتق يبأ نعو

 همم oF oF هس 8 7 يعامل

Ssةمايقلا موي برك نم هللا هيجي نأ هرس  AGرسْعُم ْنَع  Ras 

(as 

 ( olyملسم .

 :لوقي ةي هللا لوسر تْعِمَس :لاق اضيأ ةداتق يبأ نعو
0 e ےل 7 و 2 of وقر oe of # os oo o 

 «ةمايقلا موي برك نم هللا هاجنا هلع عضو وا ارسعم رظنا نم .

 ( olyملسم .

3 8 Bog 7 . vot 3 eve 

 مه را في ر  EZوكم ع وهر رم 2
 «هلظ یف هللا هلظا هلع عضو وا ارسعم رظنا نم» .

 ملسم هاور

 © يف هللا هرتس ًاملسُم َرتَس نمو»  eet(ةرخآلاو .

ples ال ناك اذإ هيصاعمو هبویغو هحئابق رتس ملسملا رتس نم دارملا 

 .اهب
 بويعلاو حئابقلا BUY بحي الو تسلا !CA لجو رع هللا لإ

 oY «مثإلا رئابكو شحاوفلا نم تناك ولو اهباحصأ اهب رتستي يتلا يصاعملاو
Geنيب ةشحافلا ةعاشإ يف ةمهاسملا نم مهشحاوف يف سانلا رارسأ  

 . نينمؤملا

 اب وأ «لتقلاو ةقرسلاك سانلا قوقحب قّلعتت يصاعملا هذه نكت مل ام

jaلكشب نيملسملاب  coleعم ةنايخلا ةريبكك «ةيمالسإلا ةلودلا حلاصمب وأ  

 نم ىلع ىح مكحلاو ةرادإلا لاجرل وأ ءاضقلل كلذ لثم غالبإف ءادعألا

 . سانلا نيب ريهشت نود نكلو «هدهش

 هّجَوي نأ ملسملا ىلع بجي ةصاخلا يصاعملا يف بولطملا رتّسلا عمو

 وأ .ًارهج ال ارس اهيلعافل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب َرْمألاو ةحيصنلا
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 لعفي ناك امك «صاخ ينلع هيجوتب ال le ةفصب وأ .ًاحيرصت ال ًاضيرعت

 .«اذكو اذك نولعفي ماوقأ لاب ام» :لوقيف لك لوسرلا

 وهف .نوبنذملا ةاصعلا هنم مهمي دوصقم هيجوتب ةحيصنلاب ةرهاجملا ام

 . سانلا نيب us ا كته بيلاسأ نم بولسأ

col Lasنم ءازجب هللا ا  (Alas oeملو هللا هرتسف  cass,8  

 . ةرخآلاو ايندلا يف ءسانلل هيصاعمو

CP ام حضفي هللا OB > نيملسملا هناوخإ رتس كته يف ْىَعَس» FU 

 ُكتْهَيو .هيصاعم نم  co yew! weءازجلاف ءاهب ٰیفختسا امهم  Lalسنج نم

 لمعلا .

 .هحضفي الف ملسملا هاخأ (oo نأ ملسملا نم بولطملا ناك اذإو
 بوتي نأو ¢ ail هرتس اذإ هسفن حضفي هل نأ هسفن ملسملا نم بولطملاف

 .هل رفغي نأ هللا ىسع «رفغتسیو

 يأ sy‘ : لاق 382 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور

re ليللاب» Sus لجرلا لمعي of ةرهاجملا نم نإو ؛نيرهاجملا ‘I pie 

ct دقو ءاذكو (is ةَحراَبْلا تلمع «نال اي :لوقيف « هللا هرتس دقو حبصي 

(as هللا ٌرتس GAS حبصُيو هیر an 

 .ةرهاجملا لدب BES نم Shy :ةياور يفو

zoe]لوقي امب تالابم نود شحاوفلاو حئابقلاب ةرهاجملا يه  
 مهقوسفب نينلعتسملا نم لإ Blech نوكت الو ء صيقنتو مذ نم نم سانلا

 . مهروجفو

 reer ًانوجم نجمي ¢ نجم : (wes لوقت

o a 0٤ ريت  o fol? 

 . «هيخا نوع ىف دبعلا ناك اَم دْبَعْلا نوع ىف هللاو» - ٤
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 مسا نوعلاف .ةناعإ هتنعأ :ةغل لوقت .هتناعإ يف :يأ :دبعلا نْوَع يف

 ale) Oki الف ًادّرجم ie لعفلا دري مل ay ءةناعإلا وه يذلا ردصملل

(Signy٠ امّنِإو  wrةناعإ هنيعي هناعأ  . 

  aneهب تنعتساو ةتنعتسا :ةغل .

 عمجلاو نينثالاو دحاولل  cial«نوع امهو نوع مهو ءَنْوَع وه :لاقيف

 .نوَع نهو ءَنْوَع يهو

  al pollyيردصملا ىنعملا انه ثيدحلا ىف .

 هب نوذأم رمأ ليصحت ىلع ةناعإلا يه ثيدحلا يف ةبولطملا ةناعإلاو

 باب يف لخدت ةناعإ UL ىهف .لجو So هلل ةعاط هيف رمأ ليصحت وأ ءاعرش

 Se هللا لوق نم دافتسم دييقتلا اذهو .ٌربلا باب ىف لخدت ةناعإ Ly ءىوقتلا

 :[ © :ةدئاملا ] ةروس يف لجو

 اوَُناَو ِناَوْدْعْلاَو oy (dé اونواغت لَو Sj il) ىلع اونواعتو»

 (Y)€. باَقعْلا Jud هللا .jt هللا

 وأ ءنآرقلا نم دافتسملا ديقلا اذه نْمِض ملسملا هاخأ Jeet So ُباوثو
 نذإ cast نوع يف ماد ام هنوع يف هللا نوكي نأ ¢ ٠ aul ole نم LE) ٌنيِعُي

oadةنوعم يف هسفن لغش  sheًامئاد هنوع يف هللا دجو هللا . 

 .«لمعلا سنج نم ءازجلا» : هللا a تايئزج ىدحإ ةيئزجلا هذهو

 لإ ًاقيرط هب هل فا glk هيف Des ab نموه
 : (ةنجلا

 hoy ناكملا HL I لاقي .قيرط يف ْىَّشم :يأ :ًاقيرط كلس

 .هيف لخد اّذِإ SL, ile هيف
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 تاّبح يف لخدي يذلا طيخلاك og Gelb لوخد WO لصأو
 .دقعلا

 ءديلاب Gall atl لصأو .ًاملع هيف بلطي : يأ :ًاملع هيف سمتلي
 .بلطلا ئنعم Joos ,ءيشلا ىلع Gad هيف is سسحتلا سامتلالاو

 ميهافملا قفو عفانلا ملعلا وه عرشلا ناسل يف ملعلا نم بولطملاو

 . ةيمالسإلا ةينيدلا

 هللا ous َنوُلتَي هللا توب نم on يف موف ee امو - ٦

mies ٌةَمْحَّرلا مهتيشغو ESL rele ody الإ ree 6 ya N55 

(odes ond هللا ْمُهَرْكْذَو ISS 

 لوق هنمو لاجرلا ىلع بلاغلا يف قلطت (موقلا) ةملك :موق عمتجا امو
 :رعاشلا

 Ls ai نصح لآ ail يرذأ ;SL et يرذأ امو

 . نيفنصلا

 اهتفاضإو «دجاسملا ىه ضرألا ىف هللا تويب : هللا تويب نم تيب یف

 ام هناحبس ald ةّيكلملا اّمأ .اهيف هللا ةدابعل ةصّصخم Ug ىنعم ىلع هللا ىلإ
 ae تاوامسلا ىف

 ٌءيشلا الث نم اذخأ ءةءارقلا ةوالتلاو ءنآرقلا : يأ : هلا باتك نولتي
 نآرقلا ةوالت ,SY ءًاضعب اهضعب ولتي ةءورقملا تاملكلا نأ Aad اذإ َءيشلا

 ءىراق َّنألو ءاهيف هنع يورو رثأ ام حابتاو RE لوسرلا ae اهيف بجي
 . هاياصوو هيهاونو هرماوأ يف هعابتا نع لوؤسم نآرقلا

 ةعباتملا عم «عامسلاو ةءارقلا لوادت سرادتلا : مهنيب هنوسرادتيو

 «ضعب ىلع مهضعب هروسو GLI رركي :يأ .حيحصتلاو بيوصتلاب
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 .هوسني الف هوظفحي ىتح ءاهظفحو اهتوالتو اهتءارق نودّهعتيو

 .هتوالت طبضو نآرقلا ظفح بادآ نم ةسراَدُمْلا هذهو

 ةرثكب as : يأ ًةساردو ًاسْرَد هسردي باتكلا سرد (wes لاقي

 .هظفح هيلع فح = .ةءارقلا

 .اهتظفح :يأ cay gull تسرد : مهلوق هنمو

 .هظفحل هدهعتو هتسارد يف اوكراشت : يأ :نآرقلا اوسرادتو

 هضيورتل وأ «هرثأ ةيفعتل aye دعب Se هتجلاعم ءيشلل سردلا لصأو

 . هعيوطتو هليلذتو

 نأ ٌمولعمو ءاهيلع تفعو اهتَحَم : يأ ba راثآ حيرلا تسرد : لوقت

 sic رايّدلا راثآ ىلع رمت نأ لعب هلعفت امّنِإو «ةدحاو ة ٍةرمب كلذ لعفت ال حيرلا

 .بوكرلل اهلّلذو اهَضاَر اذإ LSS اهُّسْرْدَي BU EN سرد :لوقتو

 اذإ ءاسارد ءامهوحن وأ ريعشلا وأ ةطنحلا Anas عرازلا سرد :لوقتو

 هقوس ريسكتلو «هلبانس نم <a جارختسال «ءسارّدلا 3 هيلع رادأو ؛ «هساد

 بولقلاو سوفنلا هب نكست ام :ةنيكسلا :ةنيكّسلا ُمهيلع cig الإ 1
 ةعادولاو راقولا ةنيكسلا هيطعت ذِإ ًاعيدَو ًاروقو ناسنإلا نوكي كلذبو i نئمطتو

clesيذلا يسفنلا نمألا لصحيو «راقولا دسفي يذلا قلقلا يهتني اهبف  

 ۰ .ةعادولاو رشبلا بلجي
“ial لوقت . ةمحّرلا weal وأ SN مهَتْمَع : يأ : ةمحّرلا ane 

 .اهرتست : يأ ءهلمانأ ىّشَعُن همامكأ :اولاقو (fled ءاطغلا ءاشغلاو
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 ٌةمايقلا تيمس ءرتسلاو ةماعلا ةيطغتلا oe لوح رودن (يشغ» ةدامو

 . مهمعتف ًاعيمج قلخلا les GY ًةيشاغ

 لکو .سانيإلاو ةمحرلا ةكئالم مهب تطاحأ : يأ : ةكئالملا مهتفحو

 «هلوح فاح وهو 6% Se رهف .هبناوج !JS عماج هيلع ريدتسم ِءيشب طيحم

 . تافاحو «يفافح اهعمجو «هفرط يهو ءيشلا ةفاح نم ذوخأم

Asهللا فصو  beىلا اورفك نيذلا قيس ذِإ نيدلا موي ةكئالملا لجو  

 نم نيفاَح نونوكي مهلا ءارمز ةن ةنجلا a re وقتا ا قيسو ءارمز منهج

Cees دْمَحِب Op شرعا 5 i ibe ةكئالمْلا ssp 
o Aa, 

.€(V0) َنيِمَلاَعْلا ب 55 als ُدِمَحْلا :ليقَو قحاب مهنيب (ais 

 مهتفحو» :نآرقلا نوسرادتي نيذلا نأشب ثيدحلا يف pl لوقف
 «ةريره ىبأ نع Gobel هاور ثيدح يف حيضوت ديزم هل ءاج (ةكئالملا

 RS هللا لوسر لاق :لاق

ISSN als blyقّرطلا يف َنوفوطَي  opاوُدَجَو 1515 ركذلا له  

 Aven ىلإ reel مهنوفحیف coats ىلإ \ ola (gals هللا 597535 موق

 . ليوط ثيدح نم «. . .اينّدلا

 ol « لجو رع هللا نوركذيو ol all ee نيذلل ميركتلا اذهو

 لحم اوراص كرابملا حلاصلا مهلمعب مهنأ ببسب ءاهتحنجأب ةكئالملا مهفحت

 . هتامحرب مهل هدادمإو هتءالكو نمحرلا ةيانع

 .مهيلع يصبو ,مهل رفغتست مهل ًاميركت مهب ٌفحت ْذِإ ةكئالملاو

 سُرادت يف هل مهركذ ىلع هللا LES : يأ :هدنع نميف هللا مهركذو
ob cabsدقو «هتكئالم نم ميظع لم يف مهركذي  cleيف اذهل ليصفت  

 . حيحص ئسدق ثيدح
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 : WE هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا قور

 OB 3555 اد ُهَعَم ااو «يپ يدْبَع JB de UT :ىلاعت هللا ٌلوقي»

 PB يف ُةتركذ لَم يف يِنَركَذ OL ,يسفن GES هفت يف يِنرَكذ

 :نارمأ ةيلع ةناكم يوذ مارك ةكئالم نم هدنع نميف مهل هللا ركذ رمو

 . مهديجمتو مهميركت :لوألا

 .نارفغلاو ةمحرلاب مهل ءاعدلاو مهيلع ءانثلاب مهتنسلأ قالطإ : يناثلا

 عقم < ها of of عمت .Fe هلل
 .(هبسن هب عرسي مل هلمع هب اطب نمو»

Uyهب  ralesيأ  : alee Iنم هلعجف هب أطابتي يذلا فيعضلا  

 تاجردلا ىلإ نيمدقتملا نيعاسلا نع «تاحلاصلا لامعألا ىف نيرصقملا

 .ناسحإلا تاجرد ىلإف sl تاجرد ىلإف .ىوقتلا نم ةعيفرلا

 = «نينسحملاو راربألا ىلإ هباستنا هنغُي مل : يأ : هبسن هب عرسي مل

 . هلكت ّيبنلاب das‘ هبسن ناک ولو ‹ نيقباسلا تاجرد ىلإ هب مفدي

 ذإ «باسنألاب ال لامعألاب SS امنإ قبسلا تاجرد by اذهو

 a يهف باسنألا ul «ناحتمالا راد ىف ةيدارإلا تابستكملا يه لامعألا

 وأ باوثلاب ءازجلل ةقحتسم نوكت ال كلذل led رايتخا الو «ةيدارإ ريغ

 اميمعت مهل لاقف هتريشع نم نيبرقألا ىدان ايب لوسرلا Of مص دقو

 :ًاصيصخت 39

Zor | o همر on Ce, هم sok Fog 

 «ائيش هللا نم مكنع ينغأ ال مكسفنال اولمعا» .

 مهجاوزأ قاحلإب نيقباسلا ةأفاكم نم تبث ام عم ضراعتي ال اذهو

 امك .مهسوفنل ٍداعسإ نم كلذ يف امل .مهلزانم يف مهب مهئابأو مهتاّيَرْذو
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 . هللا ءاش نإ ماعلا حرشلا يف هليصفت يتأيس

 ع

 ءازجلا نوناق دعاوق تايربك نم ةدعاق :لمعلا سج نم ءازجلا

 . لضفلاو لدعلا يأدبم ىلع دمتعي يذلا «يناّبَرلا

Lalءاهلثمبف ةئيسلا  Uf,ةرشع ىلإ ءاهيلع ءازجلا هللا فعاضيف ةنسحلا  

 مث .دودعملا رادقملا يف فعض ةئامعبس ىلإ مث pol Jol» يف فاعضأ

 . هللا ةمحر ةرْؤُب ةنجلا هؤازج هب !SLAY سانلا فّلك امبو هللاب ناميإلاو

 هؤازج هب رفكلا نم رَّذحو هب َناميإلا ois فلك امبو هللاب رفكلاو

 هللا طخس هكردأ هللا ةمحر عساو نم درط نمو » هللا ةمحر عساو نم درطلا

 .اهنم هللا انّداعأ «باذعلا راد منهج هللا طخس ة ةرؤبو

 نأ ولف laf au { sls ناك ast هللا طخس راد يف رفاكلا دولخ ببسو

 ٌقحتسي وهف نذإ ًادبأ هب ًارفاك يقبل ايندلا ةايحلا يف ًادلاخ هلعج Ly رع هللا

 . ةبوقعلاو ةيصعملا GIS كلذبو ءًأدبأ هللا طخس راد ىف دلخي نأ

 ةلوبقملا دودحلا ىندأ نم ناك ولو :ًالوبقم ًاناميإ نمؤم وهو تام نمو

 لدعلاب هءازج Je نأ دعب ر Lol) لوخدب هيلع bis, of Gre ناميإلا يف

 .اهضعب وأ US هبونذ هل رفغيف «ةرفغملاب هيلع هللا لّضفتي وأ هبونذ ىلع

 9 صوصنلا عطاوق اهيلع تلد دق ءازجلا يف ةيساسألا ميهافملا هذه

 اهب درت مل ولو اهيلإ لصت دق ةيوسلا لوقعلا كرادمو ءةنسلاو نارقلا

 ةلالد مهفت نأ دعب ةمكحلاو قحلا pare] يه wl دهشتو «صوصنلا

 .اهيلع صوصنلا

 :[ ۷ :فارعألا ] ةروس يف لجو Se هللا لاق ١
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oro” UY َنْوَرْجُي لَه piel تطِبَح ةّرخآلا olay UL اوبك Gilly 

4 (VEY) ؟َنوُلَمْعَي اوُناَك 

 :[ ۲۸ :صصقلا ] ةروس يف لجو So هللا لاقو - ؟

 Sell Gh EL َءاَج ْنَمَو ءاهنم Ge AG ةنَسَحلاب ءاَج <
 MY) َنوُلَمْعَي اوُناَك اَم الإ oan اوُلِمَع

 :[ ١ :ماعنألا ] ةروس يف لجو رع لاقو - ۴

Sy Gj الف Li ak ْنَمَو ME fhe UG eo ءاَج Sp 

 َنْوُمَلْظُي آل ْمُهَو اهلثم و16١(4.

 ٤ سنوي ] ةروس يف لجو رع لاق : 1

as هل لَو - مُهَهوَجو x YS #3) “oan ice ليو 

oss ASR 

Sis cess Cathie pee dy io ds wis اهل 

(YY) َنْوُدِلاَح اهيف مه رانلا Cel كلوا ًاملظُم bl نم 

 هیس

 ع

 °f] :رفاغ ] ةروس يف bs رع لاقو ©

 BS ْنِم ًاحلاَص ae ْنَمَو lie الإ Gis ال ES لمع نم 1
 .40(4) hee ریغب اهیف نوري Heh SES BEG BY وهو يئن

 ءازجلا نوناقل WG يف he ةّينارقلا صوصنلا LIKE اذكهو
 : اهليزنت بسحب ةبترم يهو «لضفلابو لدعلاب َينابَّرلا

Speيفو ؟نولمعي اوناك ام لإ نوزجي له :نايبب اهنم لوألا صنلا أدب  
 .لدعلا أدبم ريرقت اذه

 نيذلا اّمأ ءاهنم ٌريخ ةنسحلا ىلع ءازجلا نأ : يلاتلا al نُمضت مث ©
 .نولمعي اوناك ام الإ نوزجي الف تائّيسلا اولمع

۹4 



 ىلع لدعلا أدبملو ءةنسحلا ىلع لضفلا أدبمل ىلامجإ ريرقت اذه ىفو

 1 ٠ .ةغيسلا

Heنّمضت  Galثلاثلا  Ofرشع ىلإ فعاضي ةنسحلا ىلع ءازجلا  

 . ملظ نود اهلثمبف ةئيسلا امأ ءاهلاثمأ

 نب مزج هيفو ءةنسحلا ىلع لضفلا أدبمل ليصفت هيف نايب اذه يفو
 .دحأل ملظ يأ اهبحاصي ال ةئيسلا ىلع ةّيلثملا

 (ةنجلا يهو) ىنسحلا اونسحأ نيذُلل َّنأ : عبارلا Gall نّمضت مث»

 الو ٌرَتَق مههوجو قهري الو (مهيلع هغرفي يذلا هللا ناوضر نم يهو) ةدايزو

 ميركتلا ماقمب مهرفظو «مهتداعسب مهطابتغا لامك نع ةيانك اذهو) لذ

 اهنم ةئيس لك ءازجف رفكلاب ةنرتفُم ئمظعلا ESI اوُبسك spall نأو .دجملاو

weit Sy obenامم ةباك مههوجو دوستو قل (مهُمعتو مهاشغت :يأ)  

 .نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو «لدعلاب ءازج نم نوقلي

 ةلاح نع رخآ ليصفت عم لضفلاب ءازجلا رادل ٌيليصفت نايب اذه يفف

 ليصفت عم رانلا يهو لدعلاب ءازجلا رادل يليصفت نايبو «هجولا رهظمو سفنلا

 .ةباكلا نم هجولا رهظمو ءةلذلا نم سفنلا ةلاح نع رخآ

arنّمضت  alllةئيسلا بناجب لدعلا نوناقل ًاديكأت سماخلا » 

 oe لمع نمف sara نم قبس اميف تأي مل لضفلا نوناق يف يصفق

 لخد «هب ناميإلا هللا فلك امب ًانمؤم نوكي نأ طرشب شا و أ ًاركذ ناكأ ًءاوس

 ةفعاضملا تقلطناف «باسح ريغب اهيف هللا هقزرو لضفلاب ءازجلا راد ةّنجلا

 .هل رصح ال ام ىلإ ةنسحلا ىلع

  OKد 26

Ws,وأ سفنلا وأ دسجلا نم صاصقلاب نوكي امنإ لدعلا طبض ناك  

 ناك . . . .اذكهو «هلثم ,لاعب الامو cali ملأب lly «هلثم رضعب ًارضع لالا

 .بنذلل ًاقباطم ءازجلا نوكي نأ يضتقي a لدعلاب ءازجلا
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 ةمكحلا تناك كلذل «بونذلا ّلك يف ميقتست ال ةقباطملا نأ ديب

 سنج حلصي ال نيحو .لمعلا سنج نم نكلو ةلثامملا ىلإ die ob يضقت
 ةميق ريدقت ىلإ َلَّدعُي Ob يضقت ةمكحلا نإف «هنم ءازجلا نوكي OY لمعلا

 . كلذ وحنو «طخسيو يضر امو «ملؤيو رسي ام نازيم يف لمعلا

 ملأ نم eel لمعلا ثدحأ ام رادقمب تاملؤملا نم ءازجلا نوكي مث

 ناك اذإ «هبستكاو LE نمل ةّرسمو (si نم ثدحأ ام رادقمب وأ هب ملظ نمل

 .هسفن بنذملا هيف ملظ ,ail ملأ وأ ىذأب ًادحأ بصي مل بنذلا

 د & &

 اذه يف 6 لوسرلا نابأ «لمعلا سنج نم ءازجلا» ةدعاق نمضو

 اهيف هللا يزاجي » ball» لمعلا اياضق نم اياضق تس همهفتن يذلا ثيدحلا

 نم مهل del ام عم ءمهلامعأ سانجأ نم يه لضفلاب ءازجلا نم ype هدابع

 . مهلامعأ سانجأ نم اهيلع مهتأفاكم ىلع دئاز «ميعنلا تانج يف ميظع رجأ

 هب بستكي اممو «ةيعامتجالا ةّيلمعلا لئاضفلا نم يه اياضقلا هذهو

 ةبترم قوف «ناسحإللا ةبترم تاجرد وأ «ربلا ةبترم تاجرد يف قبسلا نمؤملا

 مل ولو «تامرحملا 53( تابجاولا bb ْنَم اهب ققحتي يتلا ىوقتلا لامك
 .كلذ قوف ٌربلاو ريخلا لامعأو تاحلاصلا لعف نم درتي

 , athميحرلا نمحرلا هللا مساب ًانيعتسم حرشلاب تسلا اياضقلا هذه :
* * + 

 : ىلوألا ةيضقلا

 يف هدجو اذإ هتبرك سيفنتب نمؤملا هيخأل نمؤملا ةدعاسم ةّيضق يه
 ةيلمعلا قالخألا لئاضف نم يه «ةدعاسملا هذه Sf ٌرهاظو .ةبرك
 .ناسحإلاو Fl لامعأ نمو «ةيعامتجالا

 .اهبسحب سيفنت WII ةايحلا برك نم ةبرك ّلكلو

 HES ريسيتب وأ «ءلاملا لذبب اهسيفنت نوكي رقفلا اهببس يتلا هب رکلاف
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 .لام نم بوركملا هيلإ جاتحي ام ليصحت ىلإ

 يذ دنع ًاعرش هب نوذأم بولطم ىلإ لوصولا ةبغر اهببس يتلا ةبركلاو
 ناطلسلا اذ لعجت يتلا تابقعلاو تابوعصلا ليلذتب اهُسيفنت نوكي «ناطلس

 وأ ء.ةنسحلا ةعافشلاو !cole لذبك .بولطملا كلذ بوركملل ققحي

 .ًاعرش اهب نوذأم لئاسو نم كلذ

 اهسيفنت نوكي «هبابسأ رسیتت مل جاوز يف ةبغرلا اهببس يتلا ةبركلاو

 بولطملا نكي مل ام .ًاعرش اهب نوذأملا لئاسولاب هغولب ىلع ةدعاسملاب

 رج هنأ ‹ هقيقحتل هيف ةدعاسملا مدعب يضقت ةت ةينيدلا ةحلصملاو .ًانّيعم ًاجاوز

 . لجو je هللا يضري ام ريغ ىلإ حجارلا GB يف ولو

ESL,يتلا  sd Weنم  meءلاملا وأ لهألا وأ سفتلا ىلع  

 .نمألا بابسأ قيقحت ىلع ةدعاسملاب اهسيفنت نوكي

 . بّركلا رئاس ىلإ اذكهو

 is شا ةاضرم ءاغتبا ملسم IS سيفنت ىلع UD ءازجلا اما

 : نيعون نم

 ةأفاكملا هذه روص مظعأو «هسنج نم سيفنتب ةأفاكملا :لوألا عونلا

 ٌدتشت ْذِإ «باسحلا فقومل ثادجألا نم سانلا موقي موي «ةمايقلا موي نوكي

 ینمتیو ءرودصلا ليوطلا باسحلا فقوم لوهل قيضتو «تابّركلا ذئموي

 نم مّدق ام الإ دجي الف ءًاسيفنت هب طيحت يتلا ِهبَرُكل دجي نأ oy ناسنإلا

 نع US وأ 455 ايندلا ةايحلا يف nil دق ناك هنأ اهنمو .ءتاحلاص لامعأ

 .نينمؤملا هناوخإ

 .ةنجلا ميعن نم ميعنب هيلع ةأفاكملا : يناثلا عونلا

 : ثيدحلا يف 55 لوسرلا لوق ىلوألا ةيضقلا هذه ىلع لد دقو

Inنمؤم نع سمت  BSنم  BU OSُهنَع هللا سفن  BISبرك ْنِم  
 all موي
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 ةياور نم ىئاسنلاو يذمرتلاو دواد ىبأو يراخبلا دنع ثيدح يف ءاجو

 :لاق BE ىبنلا نأ ءرمع نب هللادبع

anةبرك مِلْسُم ْنَع  CBاهب ُهْنَع هللا  BISْنِم  USةمايقلا ». 
 % دج

 : ةيناثلا ةّيضقلا

 .رسغُمْلا ملسملا هيخأ ىلع ملسملا ريسيت ةيضق يه

 نمو «ةيعامتجالا ةيلمعلا قالخألا لئاضف نم ريسيتلا اذه of رهاظو
 سنج نم ًافعاضم ًاباوث ةرخآلاو ايندلا ىف اهيلع هللا بيثي يتلا JI لامعأ
 . لمعلا

 : ةدذعتم هوجوب نوكي رسعملا ىلع ريسيتلاو

 ةئزجتبو «هراسي تقو ىلإ هراظنإب .رسعملا نيدملا ىلع ريسيتلا اهنم ©

 هيلع يذلا نيدلا نم هنع طحلاب وأ «ةحارب هيلع ام Ge ىتح «هيلع طاسقألا
 لضفأ نم اذهو .هيلع يذلا نيدلا لكب هتحماسمب وأ «هيف هتحماسمو
 .ةيفخلا تاقدصلا

 نوكيو «هب مايقلا هيلع رسعي لمعب مّزلم وه نم ىلع ريسيتلا اهنمو ©
 ىلع هتبساحم نود «لمعلا يف هتدعاسمب وأ cae فيفختلاب هيلع ريسيتلا

 . هئاطع وأ هتافاكم وأ هرجأ صقنب كلذ

 يف Se هيلع نم ناك اذإ ,قوقحلا ىلع ةبساحملا يف ريسيتلا اهنمو ©

 . قيقد باسح فشك ميدقت هيلع بعصيو «هرمأ نم رسع

 يتلا ةيقرولا CUAL حلاصملا باحصأ ىلع فظوملا ريسيت اهنمو ©

 ال ٌاليبس كلذ ىلإ فظوملا دجو اذإ ءاهراضحإ ةجاحلا بحاص ىلع رّسْعَي
 . هكولس هًرضي

 نمو «ةيرادإلا تابيترتلا دويق دئاوز نم يه ةّيقرو تاّيلكش نم مكن
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 PHD موزل ال be تاجاحلاو حلاصملا باحصأ لّمحُت نأ اهنأش

 اهئاضقل ناك اذإ اميس ال «حلاصملا كلذب مهيلع توفتو ءاهراضحإ مهيلع

 .ةدّدحم تاقوأ

 .هوجو نم كلذ ريغ ىلإ

 هللا هباثأ ءًأعرش اهب نوذأملا دودحلا نمض ءرسْعُم ىلع رسي نمف

 :هلمع ae نم نيباوثب

 .هيلع اهرّسعي الف ءايندلا يف هرومأ نم هل هللا رّسيي نأ :لوألا باوثلا

 دق ناك ام ىلع هل ةأفاكم ةرخالا يف هيلع هللا رّسيي نأ : : يناثلا باوثلا

 ًاباسح هبساحي الو ءًاريسي ًاباسح هبساحي نأ هيلع ريسيتلا نمو ceed نم لعف

 .ًاريسع

 :همهفتن يذلا ثيدحلا يف لكي لوسرلا لوق ةيضقلا هذه ىلع Js دقو

Snهللا سِي رِسْعُم ىلع رسي  gleيف  GUةرخآلاو ». 
 *# دلع +×

 : ةثلاثلا ةيضقلا

 يتلا ةّصاخلا هيصاعمو هحئابق يف ملسملا هيخأل ملسملا رتس ةيضق يه

 «مهنمأ نوؤش يف «ةّماعلا نيملسملا حلاصمب رضت الو .رهاجي الو اهب رتتسي

 . مهنيدو , مهقالخأو ‹ مهداصتقاو « مهتسايسو

 مهناوخإ يصاعمو حئابق اورتسي نأ نينمؤملا نم بحي لجو Je هللاف

 ءكلذ يف مهتحيضف بحي الو ءاورهاجي م اهب مع اورتتس | اذإ ؛نيملسملا

 مهريهشت دعب ais ةماقتسالاب مهتبغر نأل دا ةماقتسا ا تابقعلا

 .رتسلا ةلاح يف اولظ ول ام فالخب < ‹مهیصاعمب

 ناه رئابكلا بكتري لاحلا يروتسم نم هريغ ىأر ىتم سانلا نم ريثكف
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 ةعاشإ يف َنيمهاسملا نم مهرتس كتاه نوكيف ءاهبكتريو هب يدتقي نأ هيلع
 | .نيملسملا نيب ءوسلا لاعفأو شحاوفلا

 رهتشي مل ام هلاح حالصو ةبوتلا يف Let le لاحلا روتسم Of امك
 ءةناجملا هدنع تناه اهب رهتشا اذإف ءرئابكلا يبكترم نم هنأ سانلا نيب

 نم ًاسوؤيم راصو .هروجف يف نعمأ اذإ هنأ ىلع «ةبوتلا يف هتبغر تفعضو

 .ةراغم يف ىصع ولو هحضفي هللا َّنِإف «هحالص

 نم «هنع رتسلا كته مدعو ملسملا هيخأل ملسملا رتس ناك كلذل .

 ةأفاكمب ءاهيلع هللا بيثي ىتلا Sul لامعأ نمو «ةيعامتجالا قالخألا لئاضف

 1 : نيتلجؤم نيتأفاكمو «ةلّجعم
 ميظع بولطم رتسلا اذهو ءايندلا يف هللا هرتسي نأ : ةلّجعملا ةأفاكملاف

 دقو «يصاعملاو ءاطخألل ةضرع وهف ماقتسا امهم ناسنإلا OY «ملسم لكل

 : هلوق BB لوسرلا لاوقأ نم حيحصلا يف تبث
 . «نوُباَوَتلا نيئاطخلا ُرْيَحَو ءاطخ ّمَدآ ينب لك»

 فقوم ىف ءةرخآلا ىف fey Je هللا هرتسي نأ :ناتلّجؤملا ناتأفاكملا

 ۰ ٠ .ةنجلا لوخد dey «باسحلا

 هلاح يقبيو «تائّيسو شحاوف نم بكترا Ly باسحلا موي هحضفي الف
 . هللا لضفب ةّئجلا لخد اذإ ًاروتسم

 موي هللا هحضف نم َّنأل «نمؤملا بلاطم نم ناميظع نابولطم امهالكو
 سمي يذلا باذعلا عاونأ عنشأ نم كلذو «قئالخلا نيب يب هّلذأو هازخأ نيدلا

 . ةماركلا لهأ

 هيصاعم يف ملسملا هيخأل ملسملا رتس ةليضف ىلع ةلالدلا يفو

 يف ل4 لوسرلا لاق UL نيملسملا حلاصمب par ال يتلا ca ةصاخلا
 :همهفتن يذلا ثيدحلا

 aM اًينّدلا يف هللا هرتس LL رس نمو»
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 JE يبنلا نع ةريره يبأ نع ملسم هاور ام هريظنو

le Le Eyالإ ايندلا يف  oeةَماَيقْلا موي هللا ». 

 : لاق BE هللا لوسر نأ رمع نب هللادبع نع ملسمو يراخبلا هاور امو

ae0 هللا  a 

ahی ل  tire paneياسا  

 هذهف « شحاوفلاو nol باكتراب سالا مامأ ةرهاجملا كلذ Js عنشأو

 .قاّسفلا dE الإ اهبكتري ال يتلا ةناجملا نم

 راي هللا لوسر تعمس :لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور

 :لوقي

alu Al 4Sلإ  Os Galsةَرَهاَجُمْلا ن نم  Jo iiللا  

oP Suse parحبضُي  Bsاي :لوقيف هيلع هلا رس  Le S58َةَحراَبْلا  
os Bae 92% 0مقل و  

  (isحبصيو 64( هرتسي تاب دقو ءاذكو  ALS(هيلع هللا رتس .

 . «ةرهاجملا نم Sy لدب BE ّن نم Sky : ةياور يفو

Utسمت يتلا ءءوُسلا تالاقم رشنب نينمؤملا نيب ةّشحافلا ةعاشإ بح  
 cay PLS نم وهف . ةشحافب ًءاضق اونادي مل نيذلا نيروتسملا وأ «مهءايربأ

 €Y] :رونلا ] ] ةروس يف لجو رع هللا لاق

 يف ميلا ٌباَذَع WT َنيِذّلا يف ُةَسِحاَفْلا َميشَت نأ َنوُبِحُي َنيذْلا نإ
CUI19(4) ةّرخآلاو . 

Utايندلا يف  Leيف مهب هللا اهلزني تابوقع وأ «يعرشلا فذقلا  
 يف ;Ul .هضعب وأ كلذ لك نموأ < ءمهملؤي ءيش يأ و أ مهلاومأ وأ

 . نيدلا موي مهب هللا اهلزني ةلداع تابوقعف 7

 ا % ¥
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 :ةعبارلا ةيضقلا

 .هيف لجو Je هلل ةيصعم ال اميف ملسملا هيخأل ملسملا O52 Lad يه

 «ةيعامتجالا ةيلمعلا قالخألا لئاضف نم ىه ةنوعملا هذه Sf ٌرهاظو
 لجو Je هللا ءىفاكيف .اهسنج نم ًاباوث اهيلع هللا بيثي يتلا Fol لامعأ نمو
 يف هل انيعم هللا نوكي نأب ءاعرش اهب نوذأملا هرومأ نم رمأ ىف هاخأ نيعي نم

 يف ِه هللا لوسر لاق امك «هيخأ ةنوعمب اهيف لغتشي يتلا ةَّدملا لاوط «هرومأ

 همهفتن يذلا ثيدحلا

 .«هيخأ Oe يف ُدْبَعْلا َناَك اَم دّبعلا Oye يف هللاو»

 : jas ٍسنج نم يه يتلا ةأفاكملا يف دبعلل هللا نوع نمو

 GIB وأ «هلمع ناكم وأ «هتيب وأ .هتعارز وأ «هتراجت يف هفّلخي نأ
yzهرومأ نم  Gls jٌعنصيِف هّصخي ِء يش  Jءامنلاو ظفحلاو تاريخلا نم  

 cA ةنوعم يف ملسملا هيخأ عم فرصناو كرت هّنأل < .هسفنل عنصيس ناك ام قوف

 Jes) 56 هلل ةيصعم هيف سيل رمأ يف ةنوعملا نوكت نأ وه) ديقلا اذهو
 ةعمتجم اهمهفو ء صوصنلا or اهيضتقي يتلا ةيمالسإلا ميهافملا نم وه

 ةروس يف لجو Je هللا لوق عوضوملا اذه يف صوصنلا نمو «ةلماكتم
 :[ ١ :ةدئاملا ]

 | ;ail ِناَوُدْعْلاَو ey ىلع اوُنَواَعَت لَو ىوقتلاو ia ىلع اونواختوو
Sy aiٌديدَش هللا  .€(Y) clas 

 ةبترم BS يه ٌةبترم ّربلا OY ٌربلاب ةيآلا هذه يف لجو Je هللا IG دقو .
 نكلو هللا هبجوي مل يذلا ريخلا لمع يف عسوتلا ليبق نم وه ذإ «ىوقتلا

 . هيف بغر

Ulكرتو تابجاولا لعف اهتاجرد يف عقي يتلا ةبترملا يهف ىوقتلا ةبترم  

۳۲ 



 هللا هفّلك ام ىلع «ةبوقعلاو ةذخاؤملا ملسملا نمؤملا ىقتي اهبو ءتامّرحملا

 بلا ةبترم دودح يف YF نوكي نأ بجي نيملسملا نيب نواعتلاف

 مث ةماعلا تامدخلاو «تايفشتسملاو «دجاسملا ةرامعو «سرادملا سيسأتك

 ال حابم لمع يف هيخأل ملسملا ناسنإلا ةنواعمك ىوقتلا ةبترم دودح يف

Ufاهيف ةنوعملا زوجت الف ناودعلاو ملظلا لامعأو ماثآلاو يصاعملا  

FF ¥ * 

 :ةسماخلا ةّيضقلا

 . ةيمالسإلا ةينيدلا ميهافملا بسحب عفانلا ملعلا بلط ةيضق يه

 .ةريثك ةضيفتسم صوصن يف ملعتلاو ملعلا ىلع مالسإلا ت ثح دقو

Eo,يتلا قّرَطلا كولس ىلع  Gass)ملعلا اذه اهيف . 

 فراعملا باستكا اهيف سمتلي ًاقرط هليصحتل كلسي يذلا ملعلا بلاطف

 الو ءاهايندو اهنيد يف «ةيمالسإلا uw ةعفانلاو هايندو هيند يف هل ةعفانلا

 هل هللا Jew ot «كلذ ىلع لجو Je هللا هئفاكي ارض وأ ارش اهيلع ينجي

 قّرطلا ode امّلكو cael غولبل ًاقيرط عفانلا ملعلا سامتلال ًاقيرط هكولسب

 نم ءازجلا نوكيف ةنجلا غولب ىلإ ib هل هللا لهس ةعفانلا ةفرعملا سامتلال

 . لمعلا سنج

 هل feed Ob هيلع نمؤملا هللا ءىفاكي .عفانلا ملعلل قيرط كولسف

 .ةنجلا ىلإ اقيرط

 ةموادم OF مهفن نأ انتعاطتساب َّنإف «تاتوافتم تاجرد ةنجلا تناك ملو

 يف ةعيفرلا بتارملا ىلإ ةلصوملا قرطلا ليهستب lil ملعلا ry ةعباتم

 . ىلعألا سودرفلا ىلإ code تانج ىلإ «ميعنلا تانج

rey 



 ثوحب هيف نؤدت ليوط ثحب عفانلا ملعلا بلط ةّيضق ثحبو

 لجو je هللا ثح يتلا تالامكلاو لئاضفلا مظعأ نم ملعلاف «ةضيفتسم

 ةليسولا وهو tll‘ ناميإلل ىلوألا ةليسولا وه ملعلاو ءاهيلع ايب لوسرلاو
 بتارمو لجو زع هلل ةيدوبعلا بتارمو ناميإلا تاجرد يف ءاقترالل ةمئادلا

 نم ةيْشَحْلا ققحتل ةليسولا وهو «هقلخ تانقتمو «هتافصو هللاب ةفرعملا لامك
 .ناسحإلاو ٌربلاو ىوقتلا بتارمب ققحتلاو ءهل عوضخلا قدصل ةعفادلا هللا

# ¥ 

 :ةسداسلا ةيضقلا

 نمحّرلا تويب نم تيب يف نارقلا سرادت ىلع عامتجالا ةيضق يه

 هللا باتك هيلع لمتشا يذلا ينيدلا ملعلا ليصحت ليصحت لئاسو ىدحإ يهو

 نمو der ىلإ ليج نم هلقنو «متاخلا باتكلا اذه ظفح لئاسو ىدحإو

 bl pe حاتفم وهو هل هتاحانم ةموادمو ay دبعلا طبرل لئاسولا مظعأ

 هيف امو «هتابيغرتو «هرجاوزو هظعاومو «هقئاقحب ,sb « يشخ نمل le لمعلاو

 ol Slay ربع نم

 ةقّلعتملا ةليضفلا هذه قيقحتل ىلثملا ةروصلا Of ثيدحلا نابأ دقو

 : طورش ةعبرأ اهيف رفاوتت نأ بجي نارقلا هللا باتكب

 وه عماج نم هل دب ال مظنملا عامتجالاو ال : لوألا طرشلا
 .اهريمأ و أ عامتجالا ةقلح خيش

 نآرقلل ئقبتل هللا تويب نم تيب يف عامتجالا نوكي نأ : يناثلا طرشلا

 . ثبعلا الو وغللا هيف زوجي ال يذلا دجسملا ةّمرحب هتمرح

 ديوجتو GLU «خيشلا ىلع GSLs هللا باتك ةوالت :ثلاثلا طرشلا
 . ءادألا

 عامسو ءمهنم ر لات ةوالتب ظفحلل ًايعامج نارقلا سرادت : عبارلا طرشلا

 icles وأ ًادرف هل هريغ



 .نآرقلا ظيفحت سرادمل لماك ّيسردم جمانرب اذه Sf ظحاليو

  Lilةيلاتلا رومألاب صخلتي وهف مهلمع سنج نموه يذلا لّجعملا مهباوث :

 ةنينأمطو Jal يه ةنيكسلاو «ةنيكسلا مهيلع لزنت نأ :لّوألا رمألا

 .رشبو راقو امهب ثدحي

 نمألا هل ثدحي ناسنإلا OY «عامتجالا تارمث نم يه ةنيكسلاو
 .ةعامجلا نمض ةنينأمطلاو

 هللا ىلع مهعامتجا ببسب مهمعتف « هللا ةمحر مهاشغت نأ :يناثلا رمألا

 .هتامحر J نكامأ هللا تويبف ءهللا تويب نم تيب يف

 ىلع َنوؤفاكُيف .مهب طيحتف ءةمحرلا ةكئالم مهُّحَت نأ :ثلاثلا رمألا
 ةكئالم نم ٍتاعامج مهيلإ هللا لسري Ob .لجو رع هللا ىلع مهعامتجا

 .نارفغلاو وفعلاو ةمحرلاب مهل ءاعدلاو ,مهسانيإل «مهنوفحي «ةمحرلا

 هلل مهركذ ىلع مهل ةأفاكم هدنع نميف هللا مهركذي نأ : عبارلا رمألا

 . هباتك مهسرادتب

 : UE هللا لوسر لاق :الاق كيعس يبأو ةريره يبأ نع ملسم ىور

 tS ُمُهَتَيِسَعَو ASS ُمُهْتَمح الإ هللا نوُرُكْذَي BS LAE الد
ESI Ale CSS;ْنَميِف هللا ُمُهَرَكْذَو  abs 

* i ik 

 :ةعباسلا ةيضقلا

 يف قبسلا هب بستكي يذلا لمعلا ىلع صرحلل هيجوتلا ةّيضق يه

 ةيبسنلا ةلصلا ىلع دامتعالا مدعو ءاهنم عاونأ ةتس ركذ دعب «ربلا لامعأ

OYنم  Ohمل قوقتلا ةبترم لهأ نم وأ نيرّصقملا نم ناكف هلمع هب  

۳.0 



Etةبترم لهأ نمو «نيقباسلا نم هلعجي یتح هبسن هب  dlلهأ نم وأ  

 .بسنلا دّرجمل ناسحإلا ةبترم

 نم مهتع نيرّصقملا قاحلإب مهرس نيقباسلا ىلع هللا لضفتي دق ة نكل

 لعجي نأ نود ةنجلا يف مهلزانم يف مهب مهعو رفو مهجاوزأو مهلوصأ

 نيقباسلا صقني نأ نودو «نيقباسلا لزانمل ةيواسم ةصاخ لزانم نيرصقملل

 : ةينارق صوصن ةثالث نايبلاب هتلوانت دق عوضوملا اذه

 لجو Se هللا فصي [ ٠١ :رفاغ ] ةروس يف ءاج ام :اهنم لوألا ٌصنلاف

 مهلخدي Ob اونما نيذلل هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا ةكئالملا ءاعد هيف

 نيذلا «تاحلاصلا لامعألاب Gell ed sae تانج يهو «لدع تانج هللا

 : لجو رع هللا لاقف ءراربألا ةبترم يف اولخد

 هب ops مهر ee ped Je نمو شعلا َنوُلِمْحَي يذلا
 ني prs lobes ةمحر ِء يش لک Caw 5 : اونم َنيِذّلل نوُرفغتسيو

 J ode تانج ملحد ابر (۷) po َباَّذَع ree ile اوُعَبَاو اوبا

polesنم َحلَص نمو  relْمهجاَوْرَأَ  Hj ea JL] pelts 

(A) selذمو تاسلا قت نمو «تائيسلا مهقو  Aasوه كلذَو هتمحر  

Spall9(4) مُيظَعْلا . 

sl is eles 11gْنَمَو  ISاوُاَتَو اونمآ َنيِذّلل ةكئالملا نم  

Laasاولمكتسا نيذلا نم كلذب اوراصف هللا ليبس  byىوقتلا ةبترم ». Ob 

 نيذلا راربألا عم مهلعجيف ءةنجلا يف مهتلزنم عفريف مهيلع هللا لضفتي

 ءاهتبترم اوقحتساو اهلهأ نم اوناك اذإ اهب مهدعو يتلا ode تانج اوقحتسا

obام ًاحالص حلص نم مهعم ندع تاج لخدي ناب مهيلع هللا لّضفتي  

eeمهجاوزأو مهئابأ نم نيقتملا لامعأ  OY cressكلذ  

 يتلا oft ly .مهبولقو مهسوفنل ةّرسم رثكأو .مهل ًاداعسإ رثكأ نوكي
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 «باقعلاو ةذخاؤملل مهضرعت وأ مهتبترم لزنت نأ اهنأش نم يتلاو اهوبكترا

 لقف لكموي هتائيس ىلع ةذخاؤملا هقت نمو ءاهيلع ةذخاؤملا ابر مهقف

 . ميظعلا زوفلا وه كلذو ‹ةميظع 4 ةمحر هتمحر

 نأ انيلع ؟ال مأ مهءاعد هللا بيجتسي لهف «مهل ءاعد ةكئالملا نم اذه

 .نيرخآلا gna يف ءاج ام رّبدتن

 دعب هليزنت ناكو OV] :روطلا ] ةروس يف ءاج ام :اهنم يناثلا صنلا

 زع هللا لوقي اهيفو BLE ةروس نم قباسلا صنلا ليزنت نم ةروس ةرشع سمخ
 : لجو

 ,pals مهر pal le نیهکاف peas (VY) تانج يف َنيِقْتمْلا نإ

 َنيئكتم Olas os (V4) اَمِب tea اوُيَرْشاَو ids (\A) ٍميحَجْلا َتاَّذَع مر

ecٍنيع ٍروحب مهانجورو ٍةفوفصم ٍررس  )*¥( ilyاونمآ  ee realy 
 Le ٍءىرُما لك ٍءْيَش نم mie نم ها les HD مهب انَقَحْل ٍناميإب

  eSنیهر )11(4.

 . مهانصقن امو : يأ atl امو

SSS ءاعدل باجتسا هنأ صنلا اذه يف َنابأ دق لجو je هللا IS 

 يف ذ ءاج يذلا  Jalقاحلإ ةلأسم دودح يف قباسلا ? reةلأسم يف ال «مهب

 .راربألا ةبترم ىلإ نيقتملا ةبترم نم مهتبترم عفر

 تانج يف مهنا هيف تأي ملو «ميعنو تانج يف نيقتملا Sf :انه رارقلاف
odeمهئاعد يف مهل ةكئالملا لأس امك . 

 ايلعلا تاجردلا لهأو cole ىلع نونوكي ىوقتلا Gy لهأ ّنكل

 مهلعجيف ءاهلهأ نم اونوكي مل اذإ مهيد مهب قحلي Ob هللا مهمركي اهنم
 هذه مهلمعب اوغلبي مل مهنأ ىلع Jur قاحلإلا ةملكو .مهلزانم يف مهعم
 مهتيرذ مهب قحلي Ob تاجردلا هذه لهأ ىلع هللا لّضفتي نكلو «تاجردلا

 . مهسوفنو مهبولقل Bey .مهل ًاداعسإ

¥ 



 يف ءاج ام وهو «نيقباسلا نّيصنلا دعب لزن دقو :اهنم ثلاثلا صنلا

 : لجو Se هللا لوقي هيفو [ ٠١ :دعرلا ] ةروس

Sa Lal>اوُنوُأ  Spal (14) oNدهب َنوُفوُي  alsٌنوضقني او  

Spills )۲٠( GEESام َنوُلِصَي  ab jalنأ هب  Jeyَنْوفاَحيَو مر َنْوْشْحَيَو  
 امم | ,hail ةالّصلا Pures هجو sis Line iy (VN) ِباَسِحْلا َءوُس

palsy;رس  ie;ةئيسلا ةنَسَحلاِب َنوُوَرْدَيَو  (VY) Jia ge re! S551 

 ,SUS متارو ْمِهجاَوْرَأَ مهئابآ ْنِم ale ْن ْنَمَو اَهَنوُلَخْدَي ole تانج

 ie oad She) اَمِب KE Be KB ae نولي

 4 (VE) رادلا

 ةبترم لهأ فاصوأ ىلع َةدْئاَر GLAS بابلألا يلوأ GUEST ْنِمَف
cas yal۰ : يلي ام اهنم  

 . هللا هجو ءاغتبا ربصلا-١

 . ةنسحلاب ةئيسلا ءرد  ؟

 . ةينالعو ارس قافنإلا * 

 هللا مهلعج كلذل «نينسحملاو راربألا تافص نم يه تافصلا هذهف

 زايتما ليلدب (ميعنو (ole لزانم نم عفرأ لزانم يهو (ندع تائج) لهأ نم
ole)تافص ىلع ةدئاز تافصب (ندع  ole)ربدتي نم اذه كردي (ميعنو  

 .امهنم IS ةقّلعتملا نآرقلا تايآ

its,هللا  jeةلأسم يف ةكئالملا ءاعدل ًاضيأ انه باجتسا دق لجو  

 .مهئابا نم حلص نم (Ode ole) نوقحتسي نيذلا راربألاب قحلأف «قاحلإلا

 مهعم مهلعجف (ندع تانج) ةبترم اوقحتسي مل نمم eb abs» .مهجاوزأو

 : Ode تانج يف مهلزانم يف



 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 : يلي ام اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم دافتسي

 :هسنج نم باوثب هيلع هللا ءىفاكي حلاصلا لمعلا ١

 برك ARS سيفنتب هيلع هللا ءىفاكي نمؤملا نع ةبركلا سيفنتف |

 يف هلعاف ىلع ريسيتلاب هيلع هللا ءىفاكي رسعملا ىلع ريسيتلاو - ب

 . ةرخآلاو ايندلا

 .ةرخالاو ايندلا يف هلعاف رتسب هيلع هللا ءىفاكي ملسملا رتسو -ج

 هلعاف نوع يف نوكي Ob هيلع هللا ءىفاكي هيخأل ملسملا ةنواعمو د

BLS SILهل ًانواعم اهيف نوكي ىتلا . 

GIS ۲يذلا عفانلا ملعلا  GALLىلإ لصوت قّرطب ةلوصوم هللا هجو هب  

 . ةنجلا

 مهئفاكي هسرادتو هللا OLS ةوالتل دجاسملا يف نيملسملا عامتجا * 

 :رومأ ةعبرأب هيلع هللا

 .ةنيكسلا مهيلع لزنت :لوألا

 .ةكئالملا مهفحت :ثلاثلا

 . ةكئالملا نم هدنع نميف هللا مهركذي : عبارلا

pai ytىلإ وأ ىوقتلا ةبترم لامك ىلإ عفرت يتلا لامعألا يف  
 هنغي مل «نيئطبملا نم ناكف .ناسحإلا ةبترم تاجرد وأ Sal ةبترم تاجرد

 .نيقباسلا نيعرسملا نم هلعجي ىتح ميركلا هّبسن



ope lly ةغالبلا 

 ةينايبلا روصلاو ةغالبلا هوجو نم :الوأ

 : ىلي ام اهنم ةددعتم ةينايب هوجو ثيدحلا اذه ىف

 ىلإ ةوعدلا بولسأ وه ثيدحلا اذه ىف راتخملا ىنايبلا بولسألا ١

 ريرقتب ءاهيلع باوثلا يف بيغرتلا قيرط نع Gal لامعأ نم لئاضف تس
 نم ءازجلا» ١ ةدعاق يف لحخدت ءاهيلع ءازجلا يف لجو رع هللا نكس نم قئاقح

 .«لمعلا سنج

 ةروص ىلع ءاهيف Coy يتلا تسلا لئاضفلا BI ضرع - ؟
 : ةكرتشم تافص اهنيب فلؤت «قسانتم دقع ىف رهاوجلا نم تاسيفن تاّبح .
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 يتلا ربلا ةبترم لامعأ نم اهنا يف كرتشت لامعأ ىلع لمتشت يهف أ

 ةبترم قوف يه يتلا ناسحإلا ةبترم ىلإ لصت دقو «ىوقتلا Gy قوف يه
 .ربلا

 نيذلا نودهتجملا مه اهيلع نوصرحي نيذلا ْنأ يف كرتشتو - ب

 ىلعألا سودرفلا نم برقلا تاجردو «ةنجلا يف ةيلعلا لزانملا ىلإ نوحمطي

 .ربكألا هللا ناوضرب رفظلل
£ 

 : ةيعامتجا لئاضف اهنا يف كرتشتو - ج

 . ةيعامتجا ةليضف بوركملا نع سيفنتلاف ©
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 . ةيعامتجا ةليضف رسعملا ىلع ريسيتلاو ©

 . ةيعامتجا ةليضف ملسملا هيخأل ملسملا رتسو ©

 . ةيعامتجا ةليضف هللا ole ةنوعمو ©

 ءامهب رم او ةنسلاو باتكلاب ءاملعلا نم ٠ نوحصانلا نوصلخملا ءاملعلا

 مّلعتملا بادآ اهنم «ةريثك ةيعامتجا لئاضف اهب ٍلصتتو .ةيعامتجا ةليضف يهف

 . يقلتلاو oles بادآو .هملعم يدي نيب

 هطبض ىلإ ةليسو «نآرقلا سرادتل هللا تويب نم تيب يف عامتجالاو ©

 .ةرهاظ ةيعامتجا ةليضف هظفحو

 سنج نم ءازجلا» : ةلعاق يف لحخدي اهيلع ءازجلا نأ يف كرتشتو د

 .«لمعلا

 ‹«قسانتلا اهيفف ALIS ةمءاوم ينايبلا دقعلا اذه تاّبح نيب ةمءاوملاف

 ءانبلا يف رظانتلاو «لالظلاو ةعشألا لماكتو ءناولألاو قيربلا يف «نزاوتلاو

 . بولسألاو يظفللا

S|ىغبني ةينايبلا دوقعلا ىف ةمءاوملا  ofةغايصلاو «ىناعملا اهيف ظحالت  
 اذه هيلع لمتشا يذلا سيفنلا دقعلا ىف نايفوتسم امهالكو ءةيظفللا

 . ثيدحلا

 ثيدحلا اذه هيلع لمتشا يذلا سيفنلا ينايبلا دقعلا يف ظحالي * 

 ales هب أطَب ْنَمْو» : هيف BE لوسرلا لوق وهو هب متخ يذلا لفقلا يف عادبإلا

 hea) هب عرسي

 ردص يف ركذي مل فوذحم ىلإ ريشي هنم اموزل مهفت يتلا هتيانكب وهف
 أ .ُربلا لامعأ نم تالاجم ةتس ىف قباستلاب اوسفانت : لثم «ثيدحلا

 .كلذ

 :لاقف دقعلا مظنب BE لوسرلا أدب رّدقملا ّيوطملا اذه دعبو
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 . .ةبرك نمؤم نع سفن نم ©
 . .رسعم ىلع رسي نمو ©

 .تسلا دقعلا تابح رئاس ىلإ اذكهو

 لامعألا هذه SF ىلإ هيلع هللا تاولص راشأ ًاعيمج اهمظن of دعبو
 دامتعالا اهيف يفكي الو «لسك وأ ءاطبإ نود عارس Ly ءداهتجاو دج ىلإ جاتحت

 هنأ سانلا هنم مُهوتي دق يتاذلا لمعلا دعب ءيش ال BY «باسنألا ىلع

 لوق سيفنلا دقعلا اذهل عئارلا لفقلا ناكف بسلا ريغ قبسلا يف مهعفني

ysةينم هب عرش ل مَع هب طب ». 

 لسكلاب ٍبوحصملا و أ فيعضلا لمعلا وه ءىطبي يذلا لمعلاو

 ُهلمع هب 4 نمو :ريدقت ىلع ثيدحلا يف وهف , ثارتكالا مدعو لامهإإلاو

 .داهتجا الو دج الو هيف ةّمه ال يذلا فيعضلا

 «اطب» لعف ةراعتسا ad َعِرْسُي مل هلمع هب Ube نمو» ةلمج يف - ٤

 لدف ء« يسح قيرط ىلع ريصقتو ففي يشمل ةكرحل لصألا يف وه يذلا

 das colo عوضوم لصألا يف وه يذلا on مل» لعف ةراعتساو

 هب ىظحي يذلا باوثلا نم ريثكلا بيصنلا ىلع لوصحلا مدع ىلع هب

 .ناسحإلاو ّربلا لامعأب مايقلا يف نوٌدجملا نولماعلا

 ان انت &

 بارعإلا نم : ًايناث

 1 : نيلعف مزجي مزاج طرش مسا ءرئاظنلا رئاسو «سفن نم»-١

 .هؤارجو طرشلا باوج gills «طرشلا لعف

 لاعفأ تءاج دق ثيدحلا اذه لمج ىف ءازجلا لاعفأو طرشلا لاعفأو
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 نع ts نم :لاق als ‹ةموزجم ةعراضم لاعفأ لحم يف يهف «ةيضام

 . ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع هللا سف ايندلا برك نم برك نمؤم

 . لمجلا fle ىلإ اذكهو

 ‹ ةيفرظ ةيردصم :ام aot) نوع يف دبعلا ناك Ly :لوسرلا لوق-"؟

 .دبعلا نوك Be : يأ

 باتك نولتي هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا امو» :لوسرلا لوق - ۳

 . .ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو هللا

 بصن لحم يف الإ دعب امو ءغرفم ءانثتسا ةلمجلا هذه يف ءانثتسالا

 ٍمهنوك ةلاح اإ ةروكذملا ةفصلا ىلع موق عمتجا امو : يأ dle al ىلع

 ارکاذو ASS HSI مهل ةفاحو .ةمحرلا مهل ةيشاغو ,ةنيكسلا مهيلع ةلزان

 . ةكئالملا مارك نم هدنع نميف مهل مهبر

 % انت ا
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PAN ریل 

 3 هللا لوُسَر انثّدح :لاق هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح نع
 ماسلا ,ro سأل ير رع مس 30 2

 .رخالا رظتنأ اناو ءامهذخا تيأر دقف «نيئيدح

aساه مرش مسار  a] as oDرع ي  Amy IQ0 رم  

IS SUN Spٍبوُنُق رْذَج يف  IS IEDنم اوملَعَف نآرقلا  

 .«ةنسلا Se اوُملَعَو نآّرُقْلا
a afر هر سب  

BUS Jas eo ftنم  cadلطيف  WHتكولا . abماني  

 ُهَتْجَرْحَد رمجك « لجملا Wl لطيف .al ُهَناَمألا ضيف مولا

 OCs هيف سیلو Aer هأرتف bes) كلجر ىلع

A #2 5 gtسيو مل  ee6 ممم ومد 4  sf 

 ر م كام ملط عرش تم م مير م تيل عامي
 نإ :لاقي ىتح .ةنامالا يدؤي دحا داكي الف «نوعيابتي سانلا حبصيف»

 3 ور ھر و٤ 0 re رة a € حب مل £

 ام . !هفرظا ام .!هدلحا ام : لجرلل لاقي ىتح kyl الجر ge st يف

 0 سه < iJ ae a 70 on ae aor مع

 .«ِناميإ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق ىف امو .!هلقعا

 ملسمو يراخبلا هاور

Yio 





 : (ناميلا نب ةفيذح) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 cod دبع ينب وخأ «يراصنأ old ُنْب َةَفْيَذُح هللادبع وبأ وه-١

 نيب اهدقع يتلا ةاخاؤملا يف رساي نب راّمع نيبو هنيب ةي لوسرلا ىخآ
 . ةنيدملا ىلإ هترجه دعب راصنألاو نيرجاهملا

Gharىلع دحأ موي طخ نوملسملا هلتق يذلا هيبأ ةّيدب  
 RE هللا لوسر دنع ةلزنم كلذ هدازف «نيملسملا

 ٤ - نيقفانملا يف ةي هللا لوسر رس بحاص ناك .

 تنكو «ريخلا نع BE هللا لوسر نولأسي سانلا ناك :هسفن نع لاق ه

 .هيف عقأ نأ ةفاخم رشلا نع هلأسأ

 دمحم باحصأ ملعأ وه :هنأشب بلاط يبأ نب Ge لاق- 5

 . نيقفانملاب

 بازحألا ةوزغ يف هباحصأ JS نيب نم ةي لوسرلا هراتخا

 يف لخديل هلسرأف .حيرلاو ةملظلاو دربلا ةديدش ءاليل ةليل يف دخلا -)

orاثدح موقلا يف ثدحي نأ نود دوعيو «مهرابخأ سّسحتيو «ودعلا  

 هنع هللا بهذأف ءهل BE لوسرلا اعدف .فوخلاو دربلا نم ةَّدش ىف ناك دقو
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 داعو ءربخلاب داعو «نولحار مهنأ ملعو «موقلا ىلإ للستو .فوخلاو دربلا

 .دربلاب روعشلا هيلإ

 لهأل هدهع يف بتكو .نئادملا ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا - ۸
 asda) ام هوطعأو ءاوعيطأو هل اوعمسا نأ) : نئادملا

 ريمأ دهع مهيلع أرقو «اههوجو هلبقتسا ءنئادملا مدق {Leds cool رامحلا

 تتش اَم اَنَْلَس :هل اولاقف ,باطخلا نب رمع نينمؤملا

 . مكيف تمد ام اذه يرامح َفّلَعو «هلكآ ًاماعط مكلأسأ :لاق

 باجتساف pal نأ :رمع نينمؤملا ريمأ هيلإ بتك نمزلا نم Be دعبو

 ied bo te یل یشمو ‹نينمؤملا ريمأ رمأل ةفيذح

 هيلع هدنع نم جرخ يذلا لاحلا ىلع رمع oly املف املف «col ال ناكم يف قيرطلا

 ىف دهزلا ريثك ًاقذاص oy ذإ .كوخأ انأو .ىخأ تنأ :هل لاقو همزتلاف هاتأ

 ۰ .ًائيش هتيالو نم هسفنل عمجي مل ءايندلا

 رثكي نأ باطخلا نب رمع نمت ةثالث دحأ ناميلا نب ةفيذح ناكو
 .نيملسملا يف مهنم هللا

 ءةرجهلل (WA) ةنس :ليقو )170( ةنس نئادملاب ac هللا ىضر تام ٩

 .ةليل نيعبرأب هنع هللا يضر نامثع لتقم دعب

 ف نيذلا راصنألاو هطهر كلذب س ةفيذح لقت امل هنأ يوُر

 ؟هذه dole يأ :لاقف < ‹حبصلا دنع وأ abi فوج يف og ‹نئادملا

 .رانلا ىلإ ٍحابص نم هللاب ذوعأ :لاقف coal دنع وأ cell فوج : اولاق

 ْنِإ هّنإف ءنامكالاب اوُلاَعُت ال :لاق .معن :اولاق .؟هب ASI امب منج :لاق مث

 ًابلس هتبلس ىرخألا تناك نإو م ريخ هب تل ريخ هلل دنع يل نكي

 .ًاعيرس
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 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب
ese ce LE aمم هر 1  oa) 

 :« لاجرلا بولق رذج يف تلزن BEY نإ» ١

GLYيه  Leنما ّنمأ) : :نم ةذوخأم يهو .ةنايخلا  bul, bil 

(Sul,4 نمألا ذإ دإ ءفخي 9 ىنعمب bيه يتلا ةنامألا هنم تذخأو .فوخلا  

Lsةنايخلا  OYٌقلخ هيدل ناك نم  BLYمل  CESىلع هنم قحلا بحاص  

 . هتهج نم Ely ِنْمُأ يف نوكي لب «هدهع ىلع هنم دهعلا بحاص الو «هقح

 .هنمتئاو cals LYE OMG نمأ :ةغل لوقت

 ٌّقتشا اهنمو «فوخلا Id وه يذلا نمألا ىنعم لوح رودي ةّداملا رذجو

«Ole, YI Lalىلإ لصي هنأل «هب قّدصو هلقتعا امل بلقلا ةنينأمط وه يذلا  

 ةبقاعلا اهيف نمأيو .«باوصلاو Goll ةبناجمو طلغلاو أطخلا اهيف نمأي ةلاح

 نو ٌّرقتسي نونظلا مهلعجت ال نيذلاو نودّدرتملاو نوكاشلا اهنمأي ال يتلا ةئيسلا

 .نونئمطيو

 cpl» ىلع ًادامتعا رطاخي a «نما ريغ قلق هتراجت يف رطاخملاف

 .ًانئمطم انما نوكي هنإف «نيقي ىلع رجاتي نم فالخب

 ُدحجي هنأل ,نمأ ريغ برطضم قلق هيلع ةلدألا ضرع دعب هللاب رفاكلاو

 ءوس نم فاخي ًامئاد وهو .هسفن تابغرو نونظلاو ماهوألا ىلع ًادامتعا هیر

 بلقلا نئمطم Mla, bs « للاب نمؤملا فالخب هل هللا باقع نمو .ريصملا

 نم ناك نإ هنكل !coy SIS باذع بدعي نأ نم فئاخ ريغ ay ةهج نم

falنأ فاخي هنإف ىصاعملا  Glyتقؤم باذع وهو .طقف ةاصعلا باذع  

 SE لوسرلا لاوقأ نم ةفئاط يف ناميإلاو ةنامألا نيب طبرلا ءاج كلذل

 .«هل BUY نمل ناميإ الد يتأيس امك هلوق اهنم

SL,َّنأ انفرع  BLYلوقن نأ انل ناك نمألا نم : 
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iyهمضه وأ «هناودع وأ « هتنایحخ سانلا نمأي يذلا  Josنوكت «هدنع  

 .ةناّمأو oul, il تاذ هتهج

 «هنيد هب هرمأي يذلا هكولس ىلإ وأ «هقلخ ىلإ عجري كلذ ناك املو

 يذلا نمألا نم لصألا يف يه يتلا ةنامألا مساب هرثأ اذه يذلا ale يمس

 . ةنامألا مساب هنید رماوأل هيف بيجتسي يذلا هكولس يمسو .فوخلا ٌدِض وه

 BLY كولس ىلإ د أ ءةنامألا قلخ ىلإ سانلا يف جاتحت يتلا ءايشألاو

 بولطملاو cle Se هيف نيرخالل نوكي ام JS لمشت يهو ءاهل رصح ال ةريثك

 يأب هيلع ناودعلا ناكمإ ةرئاد يف وأ هظفح ةرئاد يف ءيشلا كلذ عقي نمم

 هيدؤيو ءهيف هل قح ال ام هنم لاني الو «هاعریو هظفحي نأ «هوجولا نم هجو

 بحاص هرکی ly هّسمي نأ نود cad] adh Ob هبحاص هرمأ نم وأ هبحاصل

 نأ هركي امب هّسمي نأ نود «هبحاص هيلع هعضو ام ىلع هعدي وأ ؛هيف قحلا

 . هب هّسمي

Js Uyهيلع ًاعيمج سانلا نمؤتسا دق هلثم زرح يف عوضوم ءيش » 

 . ماع لكشب هيلع نمؤتسا امل نئاخ وهف هلثم زرح نم هذخأ نمف

 ةعيبط لثم اهل نوكي ىتح «روص يف ماعلا نامئتسالا قوقح مظعتو
 هيف هل ام ّلكو هفيضم تيب ىلع نمأتسم فيضلاف .صاخلا نامئتسالا

 هلهأو هراج تيب ىلع نمأتسم راجلاو « اهحبقأو تانايخلا عنشأ نم هتنايخف

 ريجألا كلذكو اهحبقأو تانايخلا عنشأ نم هتنايخف ,cack Js هلايعو

 | .هوحن وأ راوجب موقلا ليزنو لماعلاو

 امك هيلع نمأتسملا ءيشلا ىلع قلطت YESS ردصم لصألا يف ةنامألاو

 .كولسلا وأ «يسفنلا قلخلا ىلع قلطت

ousةنامأ ةيراعلا ىّمستو «بلطلا دنع اهذر بجيو ةنامأ ةعيدولا » 

 يلهأو يتيب وأ «كدنع ةنامأ يلام :لجرلل لوقتو .بلطلا دنع Lady بجيو

 .كيدي نيب ةنامأ يدلو :كدلو مّلعمل لوقتو due ةنامأ
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 ىلع ٍذئدنع عمجتو .هيلع نمأتسملا ءيشلل مسا اذه ىلع يهف

 f] : ءاسنلا ] ةروس يف لجو رع هللا لوق هنمو «تانامأ

  ste dn bpتاَنامآلا اوُدَوُت نأ  Uy.اًهِلْمَأ . . )058(4.

 :[ 7 :نونمؤملا ] ةروس يف لجو Ge هللا لوقو
Se 6 ove 0 لي -F oa - # 

 . ((۸) نوعار مهدهعو مهتانامال مه نيذلاو»

 : ةنامألا ظفل تاقالطإ لصاح

 ةثالث ىلع ةثالث تاقالطإب قلطي «ةنامألا» ba Sf رهظي قبس امم
 : ناعم

 كولسلا “ يردصملا ثدحلا ىنعمب (SLY ظفل oe :لوألا قالطإلا

 ءيشلا كلام وه يذلا (لعاف مسا ملا رسكي) نياتسملا تاميلعت نمض

 . هيف ىح بحاص وأ «هيلع نمأتسا يذلا

 ركذملاو عمجلاو ىنثملاو درفملل :دارفإلاب لاقي ىنعملا اذه ىلعو

 ةنايخلا اهّدضو . ةنامأ ٌنهدنعو مهدنعو امهدنعو ole :لاقيف «ثنؤملاو

 . عقي امنيح ةنايخلا ثدح ىلع قلطي يذلا .يردصملا ثدحلا ىنعمب

 نمؤتسا ام هاجت نّمأتسملاب ةطونملا ةفيظولا ىه اذه ىلع ةنامألاف

 عفدي يذلا يسفنلا قلخلا ىلع «ةنامألا» ظفل قلطيو : يناثلا قالطإلا

Siteظفح ىلإ  LY!نود اهبحاص ىلإ اهئادأو اهتياعرو  meناودع وأ  

 .نماتسملا هب نذأي مل امب Ge هب هل سيل ام ىلإ oe pel مدعو .اهيلع

 ىلع يهو ءيردصملا ثدحلل ال .تباثلا قلخلل مسا اذه ىلع يهف

 عضو ام وحن هيلع بجي امب مايقلا ةيلوؤسم ناسنإلا لمحت هراثآ نم ٌقلخ اذه
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 GES ىنعمب «ةنايخلا» ظفل ,Ws .هيلع نمؤتساو ةّرحلا هتدارإ ةطلس تحت

wastًاضيأ  

 تاذ يف ٌيونعم وأ Ge ءيش JS لمشي هيلع ناسنإلا نمأتسُي امو

 ام رثأب هيف وه رثأتي وأ Lat هيف ثدحُي نأ نكمي امم هجراخ وأ ناسنإلا

 ُنَمأتسي يذلا ءيشلا تاذ ىلع «ةنامألا» ظفل قلطيو :ثلاثلا قالطإلا
 دقو «تانامأ ىلع عمت ىنعملا اذهب يهو .كلذ ريغو .ةيراعلاو ‹ةعيدولاك < هيلع

 هجو ياب هيف فرصتلا نم مهنكمو سانلل هنوك يف هللا رُحس ام لك OF انملع

 .قالطإلا اذه قفو قّرحلا مهتدارإ | ةطلس تحت ةنامأ وه فّرصتلا هوجو نم

JS Jtىلع ةغل رذجلا قلطيف .هلصأ اهرسكو ميجلا حتفب ءيش  

 .دسجلا نم قنعلا زرغم ىلعو «ةرجشلا لصأ ىلعو .ناسللا لصأ

 ي يأ «لاجرلا بولق رذج يف تلزن ةنامألا iby RE لوسرلا لوقف

 ىنعم ىلع dh .اهيلع مهرطف يتلا مهترطف عم .مهبولق لصأ يف هللا اهلزنأ
 ةغيصلا هلهف هللا دنع نم تلزنا يأ p> : هّلوق نيوكتلا ىف ةرطفلا

 ءءاملا لازنإو ءةنيكسلا لازنإو AAS لازنإو ES لازنإ صوصن ىف

 «نازيملا لازنإو .ديدحلا لازنإو ءىولسلاو Soll لازنإو «ةمكحلا لازنإو

 . كلذ ريغو

 ,ةنايخلاو BUY ةفرعم ىلع ةروطفم اهلصأ يف بولقلا َّنأ دارملاو

 .اهحابقتساو ةنايخلا نم ةرفنلاو ءاهناسحتساو ةنامألا ىلإ ليملاو

 هيلع رطف امم Gol Coy God ةدعاق ىلإ دنتست ةليضف ةنامألاو

 .ناودعلاو ملظلاو لطابلا ةيهارك ىلع اورطف امك «سانلا

 نم .ناسنإلا ةايح يف ةئراط صضراوع ببسف ة هلا هذه دسفت نيحو

 ضف



 . هتكيب ple و أ ‹هتسرامم نم وأ .هتوهشو هاوه

jt ail Jy eveةئسلا نم اوُملَعَو نآرقلا نم م اوُملَعَف » : 

 مدعو ةنامألا ظفح نم مهيلع بجي ام سانلل نيبف نآرقلا لزن م : يأ

 يف ءاج امل ةدكؤمو ةلّصفمو ةحراش ME لوسرلا تانايب تءاجو ءاهتنايخ

Ol all 

 رطف ٌلئالد ةنايخلا ةليذرو BLY Coty مالعإلا لوح تعمتجاف

 هنع رّبعملا رمألا . يرطفلا اهليم يمو بولقلا قامعأ ٌرعاشمو ‹سوفنلاو لوقعلا

 ««لاجرلا بولق رذج يف تلزن ةنامألا Sb BE لوسرلا لوقب ثيدحلا يف

StLلوح هتايآ هيلع تلمتشا اميف ميظعلا نآرقلا  BUYتانايبو «ةنايخلاو  

 .نآرقلا يف ءاج امل ةدكؤملاو ةلّصفملاو ةحراشلا ميركلا لوسرلا

 :«تكولا لم WS js هبلق نم How dd لجل مانی» - ©

 ْذِإ ,لاجّرلا yb ِرْذَج ْنِم ةنامألا هيف عفرُت نامز سانلا ىلع يتأي : يأ

 ‹مهتاوهشو مهئاوهأ نم تارثؤمب ءاهيلع هللا مهرطف يتلا مهّرطف دسفَت

 . سانلا لاوحأ داسفو ةئيبلا نم تارثؤمبو . مهتاسراممو

 ESN هبشي بولقلا ىف ٌرثأ ةنامألا نم ئقبي لّوألا ضبقلا اذهبو

Szيف نوكت يتلا ةطقنلاك ءيشلا يف ليلقلا ريسيلا رثألا وه  

 ةتكولا» :هّديس نبا لاق .نيعلا يف ةطقنلا Lt ةتكولاو .هنول ريغ ىلع ءيشلا
 .اهداوس يف ءاضيب ةطقن يه : ليقو (اهضايب يف ءارمح ةطقن نيعلا يف

 , لَجَمْلا لم امرأ لطيف هبل ْنِم ٌةَناَمألا ضف ةمْونلا AG م -
Ess posكلر ْىَلَع  (NS hadءيَش هيف َسْيَلَو ». 

fe 1ّلجملا : Jadام وه لوُجْمْلاو لْجَمْلاو  theنم دلجلا يف  

 دلجلا تحت مسجلا نم ءام عمتجيف .لمع نم te وأ «ران هتباصأ اذإ طقنت

 . محلا نم هتحت Lee ًالصفنم ًاربتنم عفتريو ءطقنت يذلا
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 باب نم dee Ly «عمس باب نم لَجْمَي Ua لجَم :لوقت

GAL,اهُحمجو «كلذ نم دلجلا يف رهظت يتلا ةدحاولا يه : 
 .«لاجمو «لجم»

 .ةلجم عمج نوكيو ‹ fet ردصم نوكي ميجلا نوكسب لجملاف

 . كلجر ىلع هتجرحد يذلا رمجلا رثأ نم دلجلا bes : يأ : : طفنف

 عفترا اذإ daddy ءاطيفَتو ءاطفنو hd bis دلجلا طف :ةغل لوقت
ve 1 ۴ 

 . (ةطقن» : كلذ نم ةدحاولاو . لمعلا وأ رانلا ببسب tle التماو ءمحللا نع

 .كلذ اهباصأ اذإ ,ةطوُفْنَمو Hay ءةطفان دي :لوقتو

 ىمس هنمو ‹ عفترا اذإ ع يشلا ربتن ناو «هتعفر اذإ ء ءيشلا ترب Aas لوقت

 .بيطخلا هيلع عفتري يذلا ناكملا هنأل شا

 يغبني ءام وه امنإ .عفان حلاص ءيش هيف سيلو : يأ :ءيش هيف سيلو

 . هتلازإ

 يف اهل يناثلا ضبقلا دعب ةنامألا نم قبي ام كي لوسرلا هّبش دقو

 .رانلا هتّسم اذإ دلجلا نم ,bis امب aged ءايندلا ةايحلا ىلع

 يأ نم فوجلا ةغراف ةيئاعذا ةّيلكش رهاظم y ةنامألا نم ىقبي ال : يأ

 . عفان حيحص ءيش

 هارتف طفتف كلجر ىلع هتجرحد رمجك» :هلوقب كلذ ىلع ًالثم برضو
 هديب ذخأ ذإ ةيلمع ةكرحب هيلع هللا تاولص كلذ Jy «ءىش هيف سيلو ًاربتنم
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 اهمدختسا يتلا ةيميلعتلا لئاسولا نم حاضيإ ةليسو هلجر ىلع هجرحدف ىصح

 . دي لوسرلا

 يذلا لججملا نود لجملل َتدْحُمْلا لثملا اذه الي لوسرلا راتخاو

 حدكلا ةرورض jt يحوت لق لمعلا ةقشم by لمعلا ةقشم ببس ثدحي

 ةميرج ففخي دق امم كلذو ءاهعافترا و أ ةنامألا فعض wily ةايحلا ىف

 . ةنايخلا

 لثم نأ فشكي هلجر ىلع هتدارإب ناسنإلا a SA يذلا رمجلا َّنكل
 ةبغر وأ ؛ىوهلا عابتا هيلإ عندي دق امل ورشا ا | ءیجلت ال لمعلا اذه

 نم هللا نود ْنِم pS اَمَو SU Shas اوُمَلظ َنيذّلا ىلإ 1557 الو»
 - gl OF ا ير هک

 . (۱۱۳) نورصنت ال مث 25!

 YG ةيلوؤسمب ةنايخلا ناسنإلا ٌبكتريف «ةنامألا عفترت كلذبو
 . اهيف ةيفخت

 !GUY) يدوي kta داکی الف َنوُعِياَبَتُي سانلا حبصيف صيفا - 0

 «ناحتمالل َنوُدمَصَي الف نونتفي دارفأ ىلع ةنامألا ضبق رصتقي ال : يأ

 ile ةرهاظ نوكي لب

 رشتنملا داسفلاف اهلج وأ اهلك Hh دسفت مل ام le ًةرهاظ نوكي الو

 دق نيمألا لجرلا نإ يح ‹ةعرسب دارفألا ىلإ هاودع لقتنت عمتجملا يف

 ةطقنلاك ءاهنم اليلق الإ ةنامألا هبلق نم ضبقتف اهاحضو Ete نيب لوحتي

 الف ءاهاحضو Ete نيب ةتكولا هذه ضبقت مث «نيعلا ضايب يف ءارمحلا

 لماعتلا امأ ءةبذاك ةنامأ رهظم ىقبي : يأ URLS طقف رهظم لإ اهنم ئقبي
 .ةنامألاب ال ةنايخلابف ةقيقحلا يف
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 داكي الف «مدعلا هبشت ةردن نيمألا دوجو ردني رشتنملا داسفلا اذه عمو

delيدؤي  BLY 

: cel Se; mt ينب يف 3 : لاقي mre 

2 JF روق 2 . 

 ىلإ BIL ةردن نوكتس سانلا يف ءانمالا ةرذن نأ ىلع ةلالد اذه يف

 وأ رسألا نم ةريثك دادعأ يف ةرسأ نم ًادحاو نيمألا ىلإ َراَشُي نأ &

ayام !ًُهَقَرْظأ ام !ٌهَدَلْجَأ ام : : لجّرلل لاقي  MiGsهبل يف امو  

  a is Slikeنم  pies«ناميإ نم .

 ُدَلَجلاَف .هاوقأو oat ام : يأ col ةرثك نم Cass : !ُهَدَلْجَأ ام

 ,byl ةّدشلا

 «ةسايكلاو «ةعاربلا ,BN «هفرظ ,rw نم Cs : ! هفرظأ م

 . قطنملا نسحو «بلقلا ءاكذو «قذحلاو

 .هتفاصحو هلقع ةرثك نم Cos !هلقعأ ام

 هنكل ءايندلا رومأ يف !هلقعأ امو !هفرظأ امو !هدلجأ ام :هل ُلاقُي : يأ

 يف هكولس نوكي OF AW «ناميإ نم لدرخ نم ِةَّبح لاقثم هبلق ىف سيل

 .لقعلاو لدعلاو Goll ىضتقمل ًايفانمو GLU ًايفانم لماعتلا

 ميهافم داسف ساسأ ىلع مئاق لقعلاو فّرْظلاو ULL هل سالا فصوف
 Abe 5b, ie نم هب نورهاظتي امب سانلا ces .ةهج نم سانلا

 مهنوؤاريو سانلا نوقفاني Lal , مهقامعأ يف 4 ةقيقحل ist كلذ نوكي نأ نود

 . هب

 ةايح يف ميوقلا كولسلا هنم عبني يذلا وه حيحصلا ناميإلا لإ
 ناسنإلل قبي مل ءناميإ نم Joe ةبح لاقثم بلقلا يف قبي مل اذإو .ناسنإلا

 رهاظملا عانطصا ىلإ مهنم ءايكذألا أجلي نكلو «هتايح يف ميوق كولس
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 .اهب هنوحدميف «سانلا اهاري يتلا «ةعداخلا

 اهطبر امك COLL ةنامألا ثيدحلا اذه يف BIH طبر كلذلو

 .«هل ةنامأ ال نمل ناميإ Yo : هلوق يف هب

 :لاق الإ لك هللا لوسر انبطخ امَّلق :لاق كلام نب سنأ نع

 . هَل َدْهَع آل ْنَمِل َنيِد لَو هَل َةَناَمُأ آل Sa uy ال

 . ماع هجوب نسح ثيدح وهو .ءايضلاو يقهيبلاو دمحأ مامإلا هاور

 دي % #

 : ماعلا حرشلا ج

 :دحاو عبنم نم ناعبنيو نايرطف ناميإلاك ةنامألا

 هل ناعذإو .قحلا اذهب SPV ةيبوبرلا Ge بحاصل فارتعا ناميإلا

 Si وه coal اذه بحاصو edule yg هظفح عم هل قحلا اذه ءادأو 64

 . هل كيرش ال هذحو ءىرابلا قلاخلا

 اهظفحو «مهقوقحب قوقحلا باحصأل فارتعالا يه سانلا نيب ةنامألاو

 ملظ وأ ناودعب اهل ضررعتلا مدعو «ةصوقنم ريغ مهيلإ اهؤادأو cog اهتياعرو

 نود هل لمح نمل هلّمحتو هذحأ قفو هيلع نمأتسملا ءيشلا ءادأو 6 مضه وأ

 .كلذ وحن وأ صقن وأ ليدبت وأ رييغت

 نم عون لكلو «ةفلتخم رّوُص اهلو «ةيونعمو ةّيدام ةريثك عاونأ قوقحلاو
 .هعم بسانتت ةنامأ قحلا

 UL ةفوصوم تناك اذإ ةّماتلا اهفاصوأبو ءًانايعأ تناك اذإ اهنايعأب

 .هيف نمأتسملل قح ال lary «هوركمب اهل ضرعتلا
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 بانتجاو cls قدصلاب نوكت مولعلاو تاداهشلاو رابخألا يف ةنامألاو

 . هنامتك زوجي Yu نامتكو « صقنلاو ةدايزلاو فيحصتلاو فيرحتلاو بذكلا

 قفو ىلع «هبسنب بسن يذ ّلك قاحلإب نوكت باسنألا يف ةنامألاو

 نم اهمحر يف هللا قلخ ام متكت يتلا ةأرملاف .ملعلا هيلإ لصوت يذلا عقاولا

 مث «هريغ نم جوزتتل cl BIL اهتّدع تهنأ اهنأ معزتف ءاهقلط يذلا اهجوز
 ىلإ اهنبا بسنت «ةنئاخ يه رخآلا لجرلاب لوألا جوزلا نم اهنطب يف ام قحلت
 . هيبأ ريغ

 عبنم نم ناعبني ,BLY ناميإلا OF كردن ةنامألاو ناميإلا حرش نمو
 .دحاو

0 

 قحلاب فارتعالا ىلإ عوزنلا ىلع سوفنلاو بولقلا هللا رطف دقو

 ءملظ هيلع ناودعلا نأب روعشلا ىلعو هب هل ناعذإلاو 6 gal بحاصل

 رثألا ردقب «باقعلاو ةذخاؤملا هلعاف هيلع قحتسيو ‹ حیبقو رکنتسم لمعو

 . ملظلاو ناودعلا كلذ هثدحي يذلا

 وأ اهدسفت ضراوعل es مل ام اهئاوس ىلع ةرطفلا هذه لظتو

 .اههوشت وأ ءاهنم صقنت

 ماظن قفو يتأت يتلا ديلاوملا يف ةرطفلا ةمالسك اذه يف ةرطفلا ةمالسو

 ضرعتت مل يتلا ءايحألا نم ديلاوملا يف لصألا نأ ظحالن ذإ Gl قلخلا

 الو اهيف ءاروع الف «ةصوقنم ريغ GLI ةلماك َةّيوس يتأت نأ ءاههوشت بابسأل

 ءىراط ببسبف اذه نع دش امو كلذ ريغ وأ لجر وأ دي ةصقان الو «ءاجرع

 .هقلخ ءاوسو «هترطف جهن نع دولوملا جرخأ ضراع
 ىلع نوروطفم مهنأل ءءانمأ نينمؤم اودلوي of سانلا يف لصألاف

 ءهيلإ هئادأو cal هتياعرو هظفحو «هقحب Gull بحاصل فارتعالا ىلإ عوزتلا

 .حيبقو ركنتسم لمعو ملظ هيلع ناودعلا Ob روعشلا ىلع نوروطفمو
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 ناودعلا كلذ هثدحي يذلا رثألا ردقب «باقعلاو ةذخاؤملا هلعاف هيلع قحتسيو

 . ملظلاو

 نم ديلاوملا يف ةظحالملا هيلع dy ءةبرجتلا هيلع dus ام اذه

 ءاوهألا نم «ةئراط بابسأب .مهكولس وأ مهترطف دّسْفَت نأ لبق «سانلا

 . ةئيبلا تارثؤمو .قحلا دوحجو ةنايخلل رکا تاسرامملاو ‹تاوهشلاو

 سیل امو ءّقح هب مهل ام ai قرفلاب نورعشي 3 0 تهوشتو

 .ٌقح هب مهل

 } رمأ هاريو تح هل دعا دحجي نأ نئاخلا ىلع دج بعصي كلذلو

 هقحب بلاطي هنإ مث «هنم حبقأو و هلثم لمعي وه ناك نإو ءًاحيبق heey ًاركنتسم

 رظني لظيو «شاع ام هركذي لظيو ًاديدش <b هتاوف ىلع نّرحيو «ةأرجب

 نع وأ وعر الش هيلع de «قح هب هل سيل ام فالخب

 ناطلس ةوقب وأ هتوقب هعاجرتسا ىلع قحلا بحاص يوق اذإف «ةنايخلا قيرط

 اذإف هل وه ًائيش رسخ هنأ دجي ملو ءهملاظ سفن يف كلذ مظعي مل لداع

 امم «هيف عمطي ناك عمطمب هسفنل ظفتحي نأ عطتسي مل هنأل نزحي هنإف نزح

 «ملأو دقحب هّقح عجرتسا يذلا Gol بحاص ىلإ رظني الو Ge) هب هل سيل

Leيتلا هعماطم ضعب ققحيل ءًاملاظ ًايدتعم هيف نوكي ديدج ديص نع ثحبي  

 يهتنت ال
6 é 

 يلي ام اهنم ءاضيأ ةيمالسإلا صوصنلا هيلع لدت ام اذهو :

 ١-ما  sloنع ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف  cts Altن

 لجو je هللا نع لوسرلا هيوري اميف اهيف ءاجو RE هللا لوسر اهبطخ ةبطخ

Coos fue 

eee يطال CT مهو pals aie ale ULE Jp 
۳۹ 



 ْمَل ام يب LSE نأ reals oped CUE ام ْمهيَلَع Calas mens نع

 be هب نر

 . غيزو لطاب لك راكنتساو Soll نيدلا ىلع : يأ

 «مهترطف عقاوم نم مهتلّمتخاو «نيطايشلا مهتفختساف : يأ : مهتلاتجاف

 : لوقتو . هوقاتساو هودرطو هب اوبهذ اذإ لاملا ةازغلا لاتجا : dad لوقت م

 هب ترادو هتلمتحا : يأ .ضرألا هجو ىلع ىصحلاو بارتلاب حيرلا تلاج

 . هرقتسم نم هتعلتقا نأ لعب ىتدّدبو

a 

Wasنم تاوهشلاو ءاوهألا لهأ نم مهفختست نمب نيطايشلا لعفت  

 عم ايندلا ةايحلا فرخزو تاوهشلاو ءاوهألا تارثؤم gee ثيدحلا اذهو

 . ةئيبلا

 8 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور امو ¥

 Nal وأ هناَدْوهُي yb ahd Ye ُدَلوُي الإ ok نم ام
US (GASلا حتت  ingةَميِهَب  Aves؟ءاعدج نم اهيف َنوُسِحُت لَه ) . 

 :لوقي مث

 نيذلا كلذ هللا LES oa Ve ّسانلا َرَطَ يتلا هللا َةَرطف <

 .[ ١" :مورلا ] ةروس نم ٠١ ةيا © . . .ميقلا

Cre ةغل لاقي: As : يأ لوهجملل ءانبلاب Qa : ةميهبلا Ges LS 

ly اذإ BUI 

 ءاضعألا ةعمتجم «بويعلا نم ةميلس ةميهب :يأ role ةميهب

 . يكالو اهب Ede الف ءاهتلماك

ry. 



 .ةئيبلا تارثؤم Gay انه ثيدحلاو «نيدلا ةرطف كلذكو : يأ

 يف لجو je هللا لوقب ةرطفلا لصأ ةمالس ىلع BE لوسرلا دهشتساو

 UY ر مدر ] ةروس

gisتز كيلا َكِلَذ هللا  vst ier55 ) َنوُمْلْعَي 31  

 مّيقلا كولسلا ساسأو ءرخآلا مويلابو هللاب ناميإلا ميقلا نيدلا ساسأو

 . ةنامألا

 se‘ هللا لاق سانلل هللا هافطصا يذلا نيدلا نع ثيدحلا قايس يفو -

desاولوقي نأ نينمؤملاو هلوسر ًامّلعم [ ١ :ةرقبلا ] وس یف ناش : 

(VA) Os A wear ةغيص هللا : نم feet: نمو هللا iano 

 قلخو مالسإلاو ناميإلل لماشلا نيدلاف GGL : يأ : هللا َةَعْبِص
 سانلا هللا رطف يتلا روذجلا رطفلا نم لجو Je هلل ةيدوبعلاب ققحتلاو «ةنامألا

 . اهيلع

۲ 

 اھل هللا ةّيبوب رب سفنألا ىلع ةداهشلا

 دحاولا قلاخلا بّرلل فارتعالا نم اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلاو

 ىلع سانلا هب هللا دهشأ دق !Go اذهب هل ناعذإلاو مهل هتيب وب رب دحألا

asملاع يف مهو مهسفن  «Ulاهتاعزنو ةايحلا تاوهش نم نولاخ مهو  

 تاوهشلاو ءاوهألاب نيدّوزم «ءالتبالا ةايح ملاع يف مهقلخي of لبق ءاهتاغزنو

 باستكاو «ريخلا بسك ىلع ةردقلاو ciel ةدارإلاو «تاغزنلاو تاعزنلاو

 .رشلا

 as را تيقب نکل ءاهانيسن نأ لعب ءاهنع هللا ele ةروصب كلذ ناكو

۳۳١ 



dielانتاجاح دنعو ءانرارطضا دنع هوحن انبذجتو ءانبولق اهب كّرحتت ىتلا  
a 6 ١ 29 9  

 ىربكلا ةيبيغلا ةوقلا ىلإ ءوجللا ريغ اهقيقحتل ابابسأ دجن ال يتلا ةحلملا

 . ةميحرلا ةميكحلا ةميلعلا

 نيفرشم اوناك نيذلاو انولهأ هنع انربخيو «هانيسن دق نوزّيمم ثادحأ نحنو

 . مهنع ةياور هب ثّدحن نحنف ءانتيبرت ىلع

 هركذن هضعبو «ءالج عون هيفو هركذن هضعبو chal هركذن هضعبو
2 

 .ايلج

 اوناك نم هب Los امو ءانتلوفط نع انولهأ هب انثّدحي ام قّدصنو

 هذه تحبصأو ءًامولعو فراعم هنم انبستكا دق هنم ٌريثكو ءانتيبرت ىلع نيفرشم

 .انراكفأو انلوقع تاوذ نم ءازجأ مولعلاو فراعملا

 JS نيدهاش US اهمّلعت انأدب نيحو ءاهب dias ىتلا !aU انمّلعت دقل

 .اهلحارم نم ةلحرم

 ءاهاندهشو اهانشع يتلا لحارملا هذه Js انيسن انربك نأ دعب اننكل
 كلت ةرمث تاملكلا نم انتاظوفحمو «ةينايبلا ةكلملاف ءاهتارمث اندنع تيقبو

 .لحارملا

 نم Cot اهنأل اهنع Whe نم بّذكنفأ ؟اهانيسن اننأل اهركننفأ
 . ؟اهفيفالت قامعأ يف تيوط وأ ءانتركاذ

 ةيقابلا اهراثآ ليلدب اهتبثن نأ انيلع ناكل اهنع انوبرمو انولهأ انّددحي مل ول

 ابر ab انسفنأ ىلع اندهشأ هنأ نم هنع هللا انربخأ اميف لوقن كلذك

 ريغ يهو ءاننيوكت ةيادبل ىلوألا لحارملا يف Sal ملاع يف US ذنم ءانقلاخو
 .ايندلا ةايحلا ىلإ ماحرألا ىلإ بالصألا نم كرحتلا ملاع لحارم

 فش



 يف هلوقب اهنع لجو Jo هللا انربخأ ءاننيوكت خيرات نم تضم ةصق هذه

 LY‘ : فارعألا ] ةروس

 ىَلَع مدهش مهر مهره نم مدا ينب o كبَر 5a ذوو

ASG. Stig el peelیب  hesنأ  Ldaموي  dataْنَع انك اإ  
(WY) Gab (iaانكو لبق نم انؤابآ كرشا امنإ :اوُوُقت وأ  O35ْمهِدْعَب نم  

“Sylَلَعَف اب  O5la107(4) . 

 لکبو مهروصب سانلا نم هقلخي نأ ءاش نم قّلخي نأ هللا رَّدق دقل

 هشيعي ًارمعو ءءالتبالا ملاع يف هيف رهظي ey مهنم لکل ىضقو «مهتافص

 .اهل ضّرعتي ٍناحتما فورظو

 ىلإ 253 لك هرهظ يف عدوأ مالسلا هيلع pal لجو Se هللا قلخ اّملو
 ماظن قفو ىلع ضعب يف مهضعب نيلخادتم ro «ةعاسلا موقت نأ

Wsلوسرلا نايب يف ءاج ام اذه ىلع  BEهللا هركذ يذلا ذخألا اذهل  

 مدآ رهظ ىلع حسم Jes هلا نأ نايلا يف ءاج ذإ | ءّصنلا اذه يف
 مهسفنأ ىلع مهدهشأو هتيرُذ لک هنم جرختساف

oilyلوو : صنلا يف ىلاعت هللا لوق عم اذه  Hs BHمدآ ينب ْنِم  

 اذإ الإ ميقتسي ال تیر مهنم ٍدحاو لك رهظ نم : يأ مهتيرُذ مهروهظ نم
 ين نم عرس نم لك تراعي يف لسن لك eae نإ :انلق

 أ ىتح «ضعب يف اهضعب ةلخادتم تارغصملاو روهظلا لسلستت اذكهو

 . سانلا نم لسن

 انرصع يف انفشتكا دقف لجو Se هللا ةردق ىلع دعبتسي Ue اذه سيلو
 المل هصئاصخب ريكو رشتنا ول ام ةلخادتملا ةّيرذلا تارغصملا نم رضاحلا

 و مظعأ هللا ةردقو «ملاعلا

Jyتارْعصملا نم نقتأ اميف ءاوس ءرّيحم شهذُمَل نقتملا هللا قلخ  

rrr 



 تافصلا تاذ تادحولا نييالم نييالم اهنم ةرْبإلا ol ٌرادقم ُعمْجَي دق يتلا
 ال يتلا تارّبكملا نم نقتآ اميفو .ًاشهدم ًاقلخ تناكل ترّبُك ول يتلا ةصاخلا

 .اهادم كردي نأ مهولا عيطتسي

Ulبيغلا نم ٌةّصقف انسفنأ ىلع اندهشأ فيك  Leَّنكل ءاهانيسن نأ دعب  

 اهب يتلا ةرطفلا يهو ءداهشإلا اذه QUT انيدل تيقب دقو Ge اهنع هللا ربخ

 انّدشتو. «هيلإ أجلنو هوعدنف «ةرورضلا دنع هيلإ انّدشتو ,قلاخلا OU كردن
 .هدبعنو همظعنو هدمحنو هدجمنل ةيبلقلا ةيلخادلا رعاشملا هيلإ

 هنأ هيف انل هللا هركذ يذلا ربخلا ليلدو ian ليلدو «لقعلا ليلدف

 ةلدألا هذه لك Yb :انلقف مكبرب تسلأ :انل لاق ذإ ءانسفنأ ىلع اندهشأ

of 3555ةداهشلا ىلإ هللا مهوعديسو ءاهيلع سانلا هللا رطف ةرطف ناميإلا  

 : مهل هللا لاق «نيلفاغ اذه نع انك Uf :اولاق اذإف «ةمايقلا موي مهسفنأ ىلع

 الو ,ةلفغلا ءاعداب مكل رذع الف يباتك يف مكيلع تلزنأ اميف هنع مكتأبنأ دق

 لوقعلا' هضفرت لطاب ٌرمأ كرشلاف < ءمهكرش يف sell متعبتا مكلأب مكل رذع

 .دّلقمل هيف رذع الو سوفنلا رطفو

 اولوحتو اورفكو اوكرشأو اودحج سانلا رثكأ نكلو «ناميإلا ةرطف هذه

 . مهترطف ءاوس نع مهتادارإب

۳ 

 اهل هلوبقو ناسنإلا ىلع اههاجت ةيلوؤسملاو ةنامألا لمحت ضرع

 ملاع يف مهو كلذب اوُرقأف مهل هتيبوبر ىلع مدآ ينب هللا دهشأ امك 1

 ءاوس نع مهتادارإب اولوحتو ءاورفكو اوكرشأو اودحج مهرثكأ نأ ريغ ءرذلا

 .ةقباسلا ةلوقملا يف هنايب قبس ام وهو «مهترطف

 ىلع اهنع ةيلوؤسملا لممحتو اهلمحل اهلمحل ةنامألا هللا ضرع كلذك

 لمحت نمو اهلمح نم نقفشأو و اهتلمحي ن fat لابجلاو ضرألاو تاوامسلا

t4 



 ةيلوؤسملا لّمحتي نأ ٌدعتساو Upland ناسنإلا ىلع اهضرعو ءاهنع ةّيلوؤسملا

 .اهنع

 دادعتسالاو «قحلا اذهب رارقإلاو BLY Ge ةفرعم Sf ىلع Jay اذهو

 يذلا ثيدحلا يف ءاج امك «ناسنإلا ةرطف قمع ىف ةزورغم رومأ cay ءافولل

 .«لاجرلا بولق رذج يف تلزن BUY Oy همهفتن

Keايندلا ةايحلا يف ناحتمالا ةلحر يف ذيفنتلا دنع ناك دق ناسنإلا  

 ام اهقوقح Se نأ ٌدعتساو اهلمح يتلا ةنامألا - نم oh ملف :ًالوهج ًامولظ

 .اهيف هيلع بجي

 YY] :بازحألا ] ةروس يف لجو رع هللا لاق
ji Sut ٍلاَبِجْلاَو er َتاَواَمَّسلا ىَلَع َةَناَمآلا Las ip 

  re OLY Gls; gu aad; vivesاموُلَظ ناک  are J (VY) aeهللا

  jessرشُمْلاو تاقفانُملاو  oSتاكرشمْلاَو  werَنيِنمْؤَمْلا ىلع هللا

  of Stilهللا  1 idًاميحَر )۷۳(4 .

Gaitيأ :اهنم  : BUY Sy S555 Ge,ىلع بترتي امو  

Wdنم  Beeةيناحسو  OY vaisميركت نم هيف ام عم اهَلْمَح  

 . كلذ نم قافشإلاف col ally ةبساحملا مث «فيلكتلاو ةيلوؤسملا مزلتسي «فيرشتو

 ضرألاو تاوامسلا ىلع لجو je هللا اهضرع يتلا ةنامألا نع لءاستنو

 ,Sia ءاهلمحت نأ لابجلاو ضرألاو تاوامسلا cob «ناسنإلاو لابجلاو

 ءازجلاو باسحلا نمو «هقفاري يذلا فيلكتلا نمو ءاهلمح ةيلوؤسم نم

gplنأ ٌدعتساو «ناسنإلا اهّلّمَحو ,كلذ ناعبتي  Aباسح نم ةعبتلا  

 ؟ءازجو

LYهذه اهب عتمتت يتلا تافصلل ليلحت نم لؤاستلا اذه ىلع ةباجالل  

 ضرألاو تاوامسلا تلعج يتلا رومألا كاردإل «ةنامألا رصانعلو «تانئاكلا

 لمحتل ٌدعتسيو ءاهلْمَح لبي ناسنإلا تلعج يتلاو ءاهلمح Yb لابجلاو

fo 



 . كلذ لعب ءازجلاو باسحلا ةَعبَبَو ءاهلوخ فيلكتلا

 هيلع ضرعُي ام ىنعم ةقيقح هيلع ضورعملا كاردإ مزلتسي ضرعلا نإ
 .ازاجم سیلو هتقيقح ىلع ناك اذإ .هب ملعلاو همهف : يأ

 .مهافلا ىدل مهفلا زاهج وأ مهفلا ةادأ دوجو مزلتسي ام ٍءيشل مهفلاو

 نود .قولخملل ةفص نوكي دق كاردإلاو ‹ ميهفتلا ةليسو كاردإل دادعتسالاو

 نأ نودو AUS» وحنو ملألاو ةذّللاب تاساسحإلاو ةوهشلا تافص هل نوكت نأ

 .ديري امم ٍء يش ذيفنت ىلع ةردقو رايتخاو ةدارإ هل نوكت

 نمو be بيغلا رومأ نم ٌرمأ اذه ؟الوأ ةايح عون هل طرتشي لهو

 . “هيف تبلا انيلع بعصلا

 مهحيبست هقفن ال نكلو .هدمحب حّبسي ءيش IS Of هللا انربخأ دقو
 . ؟ءايشألل هللا هقلخ كاردإ عون هعم حيبست وه وأ .لاحلا DVL وه لهف

 ريدق ءيش 4s ىلع هللاو ليحتسم ريغ امهنم يناثلاو .نامئاق نالامتحا

 هيدؤت امو ءاهفئاظوو اهلامعأو !LOGS صئاصخ نم انل تفشك ةثيدحلا مولعلاو

 تاراذنإ لمحتو ءاكاردإ اهل نأكو .لوقعلا شهدي ام «.ةنقتم لامعأ نم

 وأ ملأ وأ ةّذلب سحي ال هّنكل يناعملا كردي ًاقولخم قلخي نأ نكميف اشي ام قلخي نأ هلل )١(

 Sin‘ زاهج لإ همسج لك ةيحارج ةيلمع يف هنم رَّدخي يذلا لاحك دماج هارنف .ةوهش

 . هيعوو

 .رايتخاو ةدارإ هل سيلو هل ةوهش ال نكل «ملأو ةذلب سحيو كردي ًاقولخم قلخي نأ نكميو
 وهف «رايتخاو ةدارإ هل سيل نكل ةوهش هلو ملأو ةذلب سحيو كردي اقولخم قلخي نأ نكميو
 .ريسم
 زّيمي ةيلقع تاردق هل سيل نكلو ةوهش هلو ملأو ةذلب سحيو كردي ًاقولخم قلخي نأ نكميو

 .هبلاطم ضعبو هزئارغب كّرحتي وهف ةقيقدلا تافّرصتلا اهيف
 ءرايتخاو ةدارإ هلو لاماو عماطمو تاوهش هلو ملأو ةذلب سحيو كردي ًاقولخم قلخي نأ نكميو
 هدنع عدوت OF لباقلا وه اذهو .هيلع بساحيو هنع لأسي يذلا فرصتلل ةيفاك ةيلقع تاردق هلو

 نوكي Ob بلاطيو ءاهيف هناحتمال تانامأ عماطمو تاوهشو مالاو تاذل اهيف هل يتلا ءايشألا

 اهنم لوانتي ال نأب بلاطيو .اهيلع هنمأتسا نم تانايبو ميلاعت قفو cle, Oby اهيلع ًانيمأ

 .اهكلام هب هل نذأ ام

rn 



 ميلعلا قلاخلا ناحبسف «هجو نسحأ ىلع بولطملاب عجرتو «لئاسرو

 .ريدق ءيش لك ىلع وه يذلا «ميكحلا

 ناسنإلا ىلعو لابجلاو ضرألاو ..تاوامسلا ىلع ةنامألا ٍضرع نيح

 ال dl ملاع يف مهو هدارفأ لکل لماشلا ناسنإلا ىلع وأ cay 3 هيفو لوألا

iىتح «هومهفو مهيلع ضرع ام اوكردأ لق ءالؤه نوكي نأ  akةنامألا لمح  

 هلبق نم Yi لبقيو «هابأ نم

 اليخت هلوح ىرج يذلا راوحلاو Gebel اذه رّوصن نأ نكميو

 SOL زيجو نم اطابنتساو

 .ةنامألا LS نأ لابجلاو ضرألاو تاوامسلا Let نيديرتأ :ضرعلا

A fl؟ةنامألا لمحت نأ ناسنإلا اهّيَأ  

 ؟اهلمحن ىتلا ةنامألا ىه lag : مهيلع ضو رعملا

 يف عضوي ام ضعب ىلع ةطلسو ae ةدارإ PN لعجت :ضرعلا

 وأ عافتنالل ةراعإلا ليبس ىلع « مكدنع ةنامأ ءايشأو تاقاطو Css نم مكتاوذ

 اميف فرصتلابو مكل ةّرح تادارإب اهيف Grad مكل نّدؤُيو «ةعيدولا

 .هحيتافم ىلإ وأ هيلإ مكتاردق لصت امم ءنوكلا نم مكلوح

 فيكو «كلاملا قلاخلا تافص نم فّرصتلا اذه :مهيلع ضورعملا
 الو .ءاوهأ الو coe الو «تاوهش الو ,cole انيدل سیلو فّرصتن

 ؟ميكحلا ON تافص انل نوكت نأ عيطتسن

 ,lil .ءاوهأو «تاجاحو «تاوهشو «تابغر مكيف nem :ضرعلا

 . مالآو

 ةنامألا موهفم بيرقت هنم ضرغلاو IG ٌراوح هّدجي يذلا راوحلا ST ءىراقلا ملعي نأ بجي )1(
 مهنم ريثك دعُبو ءاهنم دارملا لوح ليوأتلا لهآ لاوقأ فالتخا ىلإ ًارظن «ةيآلا يف ءاج يذلا
 .ليلحتلا اهفشكي يتلا ةلماكلا ةقيقحلا ةباصإ نع
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 قفو «ةّرحلا انتادارإب فّرصتن نأ انل حابب لهو : مهيلع ضورعملا

 ؟ةيلوؤسم نود ءانئاوهأو انتاجاحو انتاوهشو انتابغر

 ةحابإ ليبس ىلع ال نكل ءفّرصتلا نم نيكمتلا AS ئطعُي :ضرعلا
 .ٍءيش لك

 ؟نذإ Goat فيك : مهيلع ضورعملا

 فالخ ىلع ءايشأ كرتو ءايشأ لعفل فيلكتلا مكل ty :ضرعلا

 مكتاجاح بلاطم ةيبلتل ءايشأ مكل حابيو .مكئاوهأو مكتاوهشو مكتابغر

 . مكتاوهشو

 ؟يهاونلاو رماوألا انفلاخو فيلكتلا انيصع اذإف : مهيلع ضورعملا

 . مكتارايتخا ىلع ءازجلاو ةبساحملاب نوقحالُم نذإ متنأ :ضرعلا

 ,ةيلوؤسمو فيلكتب نورقم «فيرشتو ميركت اذه :مهيلع ضورعملا
wh ola 9؟راوحلا اذهو ضرعلا اذه انتركاذ يف ىقبي له نكلو «ءازجو  

 نم ىوطتو «راوحلا اذهو ضرعلا اذه مكتركاذ نم ىوطُي :ضرعلا
 هتف رعم ىلإ مكّدشي ام مكيف ىقبيو «مکقلاخب ةرضاحلا ةفرعملا هذه مكتركاذ

 تحت ىربكلا ةنامألا دوجو نم ةياغلا ةفرعم ىلإو aa bled هب ناميإلاو

 نايبو مكفيرعتل < «بتكلا مكيلإ لّرنتو je St مكيلإ لس مرتو i مكتطلس

 . مكنم عاطأو نما نم ريشبتو «مكريذحتو مكراذنإو مكنم بولطملا

 ؟ءازجلا عون وه امو : مهيلع ضورعملا
 4 كارشإلاو قلاخلاب رفكلا ىلع قيرحلاب ميلأ Gul باذع :ضرعلا

 ىصاعملا بسح لدعلاب كلذ نود باذعو . هتيهولأ وأ هتيبوبر دوحجو

 . تاءاسإإلاو

 تاجردو . هل مالسإلاو ee ًاناميإ قلاخلاب ناميإلا ىلع ul ميعنو

 عم ءلامعألا حلاص نم JS مّدقي ام ردقب «ضعب قوف اهضعب ميعنلا نم
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 ماد ام اهلوبق ىبأن ةفيخم ةرطاخم هذه :لابجلاو ضرألاو تاوامسلا

 .ةنامألا هذه لمح Job كلذل نحنف cad ربجال ًاضرع رمألا

 لمحتأو «ىربكلا ةنامألا هذه لمحأ انأف «ضرعلا اذه تلبق :ناسنإلا

 «ميركتلا ماقمب عمطلا اهيلإ يندشيو .ةرطاخملا هذه يدنع ولحتو ءاهتعىت

 .ناسنإلا Ugh ناحتمالا ةلحر ٌلخداو WE :ضرعلا
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 اهيلع ناسنإلا نمؤتسا يتلا ءايشألا لوح ةصالخ

 ىلع قلطي ًامسا اهفصوب ةنامألا نأ كردن نأ عيطتسن هنايب قبس امم

 فرصتلا ىلع ةردقلاو ةّرحلا ةدارإلا يذ ةطلس تحت عضوت يتلا ءايشألا

 وأ ةراعإ طيرفتو ظفحو داسفإو حالصإو Fis ريخ نم ههوجوب ةفرعملاو

 ءاهيلع ةظفاحملا هنم ٌبلطيو «ةقيقحلا يف هكلمي ال امم BLS وأ ءةعيدو

 اهنم وأ اهب عافتنالا مدعو اهيف فرصتلا مدعو ءاهيف طيرفتلا مدعو ءاهتياعرو
Ilناودع وأ ملظ نود اهدّدحي يتلا هتانايبو هميلاعتو اهكلام نذإ دودح نمض  

 ءيش لك لوانتت ةنامألا هذه .قوقحلاب ةناهتساو ريصقتو طيرفتو لامهإ وأ

 .ةيونعم وأ ةيّدام ءام ةطلس هيلع ةّرحلا ةدارإلا يذل نوكي

 ءىرابلا قلاخلا اهفصو ىتلا ءايشألا ىلإ ربسو ءاصقتسا ةرظن انرظن اذإف

 ةطلس تحت «ضرألاو تاوامسلا يف ام لكل يقيقحلا كلاملا رّرصملا
 هرابتخال cake ةنامأ ءايشألا عضوت OY هلهؤت يتلا طورشلاب دؤزملا ناسنإلا
 ٌيونعم وأ Gols ٍءيش IS لوانتت اهن اندجو .؟ال وأ اهيلع ًانيمأ نوكي له

 هيف ا نم Sas وه امم «هنع جراخ وأ «ناسنإلا تاذ يف لخاد

 و «مكحلاو رمألاو كلملاو قلخلا هل يذلا ةفص ءيناّبَّرلا ّيردقلا نيكمتلاب
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 .هيزاجيو هبساحيل مث ءهنحتميل كلذ نم هنكم دقو ريدق ءيش لك ىلع

 .هحنم اميف هنحتميل clas Sis ٌكايضفت هحنم دقل

 ةنامأ ناسنإلا تاذ يف ةلخادلا ءايشألا تناك اذإ وهو لاؤس ان انه دریو

 st لاؤسلا اذه ىلع ةباجاللو

Shall نم هرادقإو هللا نيكمتب Thur ةّيلخاد ahh هل ناسنإلا Sy 
  «saliتانامألا لّمحتل ةلّمؤملا ةيساسألا تافصلا ةّيلخادلا ةّيَوُهْلا هذهلو

 .اهنع ةّيلوؤسملاو

  LYلمحتل ةّيساسألا تافصلا عمجت نأ  SLYةيلاتلا رصانعلا :

 .ةروبجملا ريغ «ةّرحلا ةدارإلا 4

 BUY لمحتل ًايفاك ًازييمت ءةفلتخملا فرصتلا هوجو نيب زييمتلا - ؟

 عم «هب نوذأملا ريغ يفو هب نوذأملا يف فرصتلا ىلع ةردقلا ٣

 .امهنم دحاو لك نم يردقلا نيكمتلا

Ulةيلخادلا ةّيوهلا هذه ةطلس تحت تانامألا عضو دعب ةيلوؤسملا  

 :ًاضيأ ةّيساسأ طورش ةثالث اهلف ءةيساسألا اهتافصل ةعماجلا

 لعفلاب ًامازلإ Sail هوجول ةدّدحملا تانايبلا هيجوت :لوألا طرشلا

 . ةذخاؤم ral نود ًارييختو ةحابإو « هيف ًابيغرت وأ كرتلاب ًامازلإو « هيف ًابيغرت وأ

 . تانايبلا هذهب ملعلا :يناثلا طرشلا

 ةّيوهلل ةيساسألا تافصلا نم ةفص لتخت ال of :ثلاثلا طرشلا

 .ةنامألا لّمحتل ةلّمؤملا ةّيلخادلا

 ناسنإلل ةيلخادلا ةّيوهلا هذه لوح زييمتلاو لصفلل ةرئاد انعضو اذإف
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 ثوذأملا
 يف فرصتلا ىلع: دقلا

 نيكمتلا 4 :
 اعم ثوذأملا ريغو هپ

 كلمي امم ناسنإلا تاذ يف لخاد وه امم كلذ ادع ام ّلك َّنأ اندجو
 ةعوضوم ةنامأ وه .ًاّيونعم وأ ًايّدام ناكأ ءاوس «ةّرحلا هتدارإب هيف فّرصتلا

 .هدنع

 ىوقلاو ءايشألاو ءايحألاو سانلا نم OS نم de ام Js َّنِإ مث

 هوجولا نم هجو Sb هيف فرصتلا كلمي امم « يسح ريغ وأ re) لكو تاقاطلاو

 وهو coke ةنامأ «نورخآ هيف هكراش وأ هب وه درفنا رْعص وأ ربك شک وأ لق

 هعواطي وهو «هل هللا ريخستب هتطلسل ًارخسم هرابتعاب «هیف هتافرصت نع لوؤسم

 قالطإ نم اهب نكمتي يتلا حيتافملا ىلإ لصوتو «هعم لماعتي فيك فرع ىتم

 .اهريخستو اههيجوتو تاقاطلا

 وهو «هتطلس تحت ةنامأ ناسنإلل سمخلا ساوحلاف اذه ىلع ءانب

 وهو .هتطلس تحت ةنامأ als هدسجو .اهبو اهيف ةيدارإلا هتافرصت نع لوؤسم

 ىهب وأ هيف ةيدارإلا هتافرصت نع يقيقحلا كلملا بحاص هللا دنع لوؤسم

 دنع لوؤسم وهو «هتطلس تحت ةنامأ مولعو فراعم ىلإ هب لصوتي امو هٌركفو

 اهتاوهشو اهعفاودو اهصئاصخو هسفنو .هب وأ هيف ةيدارإلا هتافرصت نع هللا
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 اهيف ةيدارإلا هتافّرصت نع هللا دنع لوؤسم وهو .هتطلس تحت ةنامأ اهؤاوهأو

 هفطاوعو !lang هرعاشمو «ةيناميإلا ةيداقتعالا هصئاصخو هبلقو .اهب وأ
 .هبوأ هيف ةيدارإلا هتافرصت نع هللا دنع لوؤسم وهو «هتطلس تحت ةنامأ هتالاعفناو

 د ع ¥
 Lay لّمجتت امو يرغت امو ٌرمغت امو امهب رصبت امو كانيع :ناسنإلا اهيأ

 كُمفو ءامهب ءيش يأ لعفت امو امهب عمست امو ,AUST ءامهب ٍءيش يأ لعفت

 لعفت امو .ةرهاظلا كحراوج رئاسو ءامهنيب امو كالجرو كاديو كنطبو كفناو

 ةنكمملاو ةكردملا ةديرملا ةيلخادلا كتيوه ,’ial تحت SLE كلذ لك اهب

 .اهريغ نم ءايشأ يف اهب فرصتلا نمو ءاهيف فرصتلا نم
 يف ءيش لک كلامو ككلامو كقلاخ هللا ةعاط يف اهتلمعتسا نإف

 Be «ةنامألل ًايعار ًانيمأ تنك « هيف اهلمعتست ob كل نذأ اميفو .نوكلا

 .ةنامألا قلخب as كنأ ىلع يبيرجتلا ليلدلا تمّدقو ءاهل

 اهلمعتست نأب كل هللا نذأ ام ريغ يفو هللا ةيصعم يف اهتلمعتسا نإو

 كسفن ىلع دهاشلا َتمّدقو ءاهل ظفاح الو «ةنامألل عاد ريغ“ «ًانئاخ تنك هيف
otوأ ,كتدارإب هتحرج دق كيف ىرطفلا ةنامألا قلخ  EFهللا رطف ام تدسفأ  

 . ةنايخلا قّلخ هب تلدبتساف ةنامألا قلخ ىلإ ليم نم كيف
 3b) وأ Laks Lay هب شطبتو هّسغتو هباستو هبهْنتو هقرسَ ام نإ

 ةضقانملا ةنايخلا نم وه كركف ًةليحو كدي كلذل ًامدختسم هب كل ٌّىح ال امم

 .راكفألاو يديألا ةنئاخ نم وهف «ةنامألل

 ةميتشو ةميمنو ةبيغو ءارتفاو بذك نم كمفو هيف كناسل مدختست امو

 هيف امهمدختست ام وأ «نايصعو روجفو قسف ىلإ وأ ةلالض ىلإ ةوعدو رفكو

 قلخ نم دحأ وأ كسفن ىلع ناودع وأ مّرحم ذّذلت وأ برشم وأ لكأم نم

 ةليح كلذل امدختسم «هيف كل كلاملا قلاخلا نذأي مل امم كلذ ريغ وأ هللا

 هاوفألاو ةنسلألا ةنئاخ نم وهف «ةنامألل ةضقانملا ةنايخلا نم وه «كركف

 .راكفألاو
 Syke يف كلذ عم رمضت امو «هللا هب نذأي مل امم كينيعب لعفت امو
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 بيقرلا كلاملا قلاخلا كّبر of ركذاو ءرودصلا ةنئاخخو ool ةنئاخ نم وه

 . ©20ُروُدّصلا يفت امو eM i ةنئاخ play : كيلع

 .كدنع ةنامأ كناسل عضو دق لجو Se هللا ن ناسنإلا اهيأ ملعا

 Goll ىلع كنمأتساو .هتيصعمو هتعاط يف هلامعتسا ىلع ةردقلا كحنمو

 قوقح ىلعو سانلا ضارعأ ىلع كنمأتساو «هتفرعم نم ME يذلا

 طاب jo لعج يف هتلمعتسا نإف «هعئارشو هنيد ىلع كنمأتساو «ةعامجلا

 نيد ةضهانم يف وأ .قحلا ةعامج قيرفت يف وأ .هللا ole ىلإ ةءاسإلا يفو

 ةنامأ تنخ دقف نايصعلاو قوسفلاو مثإلا وأ ّرشلا وأ لطابلا ىلإ ةوعدلاب هللا

 . كدنع هللا

 ةنامأ كرصبو كعمس عضو دق لجو رع هللا Sf ناسنإلا Uf ملعاو

 ىلع كنمأتساو «هتيصعمو هتعاط يف امهلامعتسا ىلع ةردقلا كحنمو كدنع

 .كيلع هللا قلخ رئاس قوقحو كسفن قوقح ىلعو ,«كيلع هقوقح

 Bhai امهب تفّرصت وأ «هب oat مل ام ىلإ ترظن وأ تعمتسا نإف

 .كدنع هللا ةنامأ تنخ دقف «هتعاط فالخ ىلع
 .ءازجلاو باسحلا موي «كتنايخب كحراوج كيلع دهشتسو

 كدنع ةنامأ ةيركف وأ ةيسفن وأ ةيدسج ةردق لك َّنأ ناسنإلا اهيأ ملعاو

 هتعاط يف اهمادختسا نم كنكمو كتطلس تحت اهعضو يذلا هللا نم

 نم كلوح اميفو «كتاذ يف «ةميظعو ةريثك لامعأ يف اهب مايقلا نمو «هتيصعمو

 ةميظع ىوق حيتافم ىلإ لصوتلا نم نُكَمُم اهب تنأف «ءايشألاو ءايحألاو سانلا

 . لسنلاو ثرحلا كالهإو «ندملا ريمدتو «لابجلا فسن اهب عيطتست «نوكلا يف

Ofهب نذأي مل ًافّرصت كتطلس تحت يتلا تانامألا هذه يف تفّرصت  
Galeتنخ دقف .كتطلس تحت ةنامأ اهعدومو اهكلامو  SUPهللا  Hace 

 قلخب «ةنايخلا قلخ تلدبتسا كنأب كسفن ىلع كسفن نم ةداهشلا تمّدقو

 .كترطف قمع يف ًازورغم هللا هلعج يذلا ةنامألا

Waly[ 4١ :رفاغ ] ةروس نم . 
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S|امأ ةفرعملا لئاسو عّبتتو يملعلا ثحبلاو مّلعتلاو ريكفتلا ةردق  

 يف .هتيصعم يفو هتعاط يف اهلامعتسا نم كنكمو ءاهيلع هللا كنمأتسا كدنع

 هحيبقت وأ ءهيف بيبحتلاو كلذ نييزتو «لطابلاو Golly Gat ريخلا تالاجم
 . هنم ريفنتلاو

 ءريخلاو Gl قيقحتل ططخلا مسر ىلع ةردقلا كيدل لعجو

 امهتمواقمو ّرشلاو لطابلا رشنلو ءامهتبراحمو

 ريخلاو Goll يف كيدل اهلعج يتلا ةردقلا هذه لمعتست نأ كفّلكو
 ةمواقم يفو «رشلا رشنو لطابلا دييأت يف اهلامعتسا كيلع مّرحو «ةليضفلاو

 .ةليضفلاو ريخلاو قحلا

 «تالامكلا عفرأ نم يه يتلا كيدل ةيماسلا ةردقلا هذهب تفّرصت نإف

 .«كلوح اميفو كتاذ ىف اهيلع كنمأتسمو .اهكلامو WE Lew ىف

 هتافص ىلعو هيلع فرعتلا نم َكّنكم Y COSI نم كلوح ام ىلع كنمأتسمو
 تنخ دقف «ىربكلا هاوق حيتافم مادختساو ةفرعم ىلإ لصوتلا نمو «هنیناوقو

 قلخ تلدبتسا كنا كسفن ىلع كسفن نم ةداهشلا Cuddy (Se هللا ةنامأ

 .كترطف قمع يف ًازورغم هللا هلعج يذلا ةنامألا قلخب «ةنايخلا

 يف ةنماكلا ىوقلا حيتافم ىلإ نولصوتي نيذلا نويملعلا نوثحابلاف
 لبق نم اهيلع نونمأتسم ريمدتلا وأ ريمعتلا ىف اهمادختسا نوعيطتسيو «نوكلا

 ىوقلا هذه ؟ادختسا نم مهنكم يذلا هلا SE ىلع نونماتسمو ءاهكلامو اهقلاخ

 . مهقزرو مهنمأو مهريخل اهمادختسا نم مهنكم امك «مهندم ريمدتو مهكالهإل

 دقف «ضرألا يف ولعلا ةدارإو ريمدتلاو SEY يف اهومدختسا نإف

Leeمهسفنأ ىلع اودهشو .مهولبيل اهيلع مهنمأتسا يذلا اهكلامو اهقلاخ  
 . مهدنع هللا ةنامأ اوناخ مهنأ اولعف امب

 ةعفدنملاو هب ةلوصوملا كتزيرغو ded Of ملعا :ناسنإلا اهي

 اهلامعتسا نم كنكمو ءاهيلع هللا كنمأتسا كدنع ةنامأ ةرشابملاو ةرشاعملل
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 تاريثك تانامأ كلوح نم عضوو «كيلع abe اميفو هيف كل نذأ اميف

HE.حابأو كل نذأ ام ريغ ىلع اهترشابمو اهترشاعم نم ّيردقلا نيكمتلاب » 

 .كولبيل «كل اهحابأ هوجو يف كتزيرغ ةيبلت نم كنكم امك
(Ad هللا تيصع ًافّرصت تانامألا رئاود نم ةرئادلا هذه ىف َتفَّرصت bb 

 ثدهشو «كدنع هللا ةنامأ تنخ دقف ءاهكلامو تانامألا هذه بحاص وهو

 كتنايخب كسفن ىلع كسفنب .

tgifكتيوه ىدل ةنامأ يبن لا ,كقلاخ كلم يه كتاذ نأ ملعا :ناسنإلا  

 وأ .كسفن يذؤت نأ كقح نم سيلف كيف Spall نم ةنكمملا ةيلخادلا

 قلاخلا نم el نود هدسفت وأ كئاضعأ نم وضع ol عطقت وأ clown اهلتقت

 دسفيو .كّرضي امم ةوهش وأ ًابارش وأ ًاماعط لوانتت نأ كّقح نم سيلو

 .كلاملا قلاخلا نم 03[ نود «هنم ًائيش وأ كدسج

 امم ءايشألاو ءايحألاو سانلا نم كلوح ام JS Of ملعا :ناسنإلا اهيأ

 ءاهكلامو اهقلاخ هللا نم كدنع ةنامأ وه ام ٍءيشب هيف فّرصتت نأ عيطتست

 نأ كقح و نم سيل «ةليحو ةّوق نم كيدل امل ةّيردقلا هنيناوقب اهرخسمو

aiوأ اهكلامو اهقلاخ نذإ دودح نمض لإ اهنم ِءيش يف  

lalكبلق .اهبلاطمو ةّيلخادلا كزئارغ .اهتاوهشو كسفن :ناسنإلا  

 كلهأ .كتلافك يف يذلا eal .كدلو .كجوز .كتفيظو .هفطاوعو

 .رجشلاو تابنلا .ةايح يذ لك .كلوح نم سانلا .محرلا رئاسو نوبرقألاو

 يف كل هللا رخس ام لك .نداعملا رئاسو ديدحلا .رانلا .لابجلاو ضرألا

 كيف ةّيلخادلا كتيره ةطلس تحت ةنامأ كئلوأ لك .ءامسلا يف وأ ضرألا

 ةنامألا هللا ضّرع موي ةنامألا لمح تلبق كأ ركذاو ءةنامألل se) نكت الف

 اهتلمحو ءاهنم نقفشأو اهنلمحي نأ Selb لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع

 ءاهنع الوؤسم تنك Ms ءاهقوقح ملظت ال نأ كدادعتسا تنلعأو تنأ

 .ءازجلاو ةبساحملل ًادعتسمو

fo 
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 ناحتمالاو ةبرجتلا دعب BLY ناسنإلا ىدأ له

 OV ٌدعتسا ally cade اهضرع دعب ةنامألا لمح دق ناسنإلا Sf انفرع
 بساحيف ءاهراتخي يتلا هتارايتخا . جئاتن لّمحتيو «ناحتمالا ةلحر لخدي

 .ىزاجيو

 ؟ناحتمالا ةلحر دعب ءازجلاو باسحلل همَّدق يذلا امف

 روذج يف هيدانت يتلا هترطف ءادنل باجتسا لهو .؟ًانيمأ ناك له

 ةنسو هللا US تانايب ىلإو «لوسرلاو هللا اياصو ىلإ عمتسا لهو .؟هبلق

 تاريذحتلاو رجاوزلاب رجدزاو «يهاونلاو رماوألا عاطأ لهو .؟هلوسر
 . ؟ةعساولا هتمحرو ميظعلا هباوثب عمطو «هباقعو هللا يشخو تاراذنإلاو

gfءملظو ئّدعتو «كلاملا قلاخلا دحجو .قوقحلا مضهف ؟ًانئاخ ناك  

 يف هيدانت يتلا هترطف ءادنل بجتسي ملو ءاهلمح يتلا ةنامألا قوقح دوي ملو

 ةنسو هللا ES تانايب ىلإو «لوسرلاو هللا اياصو ىلإ عمتسي ملو .هبلق روذج

 تاريذحتلاو رجاوزلا ةرفو مغر رجدزي ملو .يهاونلاو رماوألا عطي ملو .هلوسر

 ميظعلا هباوثب عامطإلل ثرتكي ملو .هباقعو هللا شخي ملو .تاراذنإلاو

 ٠ . ؟نيدلا موي ةعساولا هتمحرو

 سانلا نم ئمظعلا ةبسنلا Of ناحتمالاو ةبرجتلا دعب ءاصحإلا تبثأ دقل
 :اوناك دق

 ءاهولمح يتلا تانامألا قوقحل نيمولظو .مهسفنأل نيمولظ :ًالوأ
Idealsمهتارايتخا جئاتن اولّمحتي نأو ءاهلوح ناحتمالا ةلحر اولخدي نأ » 

 | .اهيلع اوزاجيو اوبساحيف

 يتلا مهبولق ءادن ىلإ اوغصُي ملو .مهسفنأ اوملظ ْذِإ «نيلوهج :ًايناث
 تانايبلا يف هلوسرو هللا تاءادن ىلإ اوغصي ملو ءاهروذج نم مهيدانت
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 لاح عقاو ىلإ ًارظن Myer ًامولظ ناك دق هنأب ناسنإلا GA نأ صف
 . سانلا نم ةبلاغلا ةبسنلا

 رع ريبخلا ميلعلا هللا قدصو «هعوقو لبق gl ملعلا هفشك ام وهو

 try‘ :بازحألا] ؛ ةروس يف لجو

st Glensاهنم  (agli RG | i] OLSYI Wivesوهج  yy 

Lyضرع نم ضرغلا ناك  GLYمث «هناحتماو هءالتبا اهلمحيل هيلع  

 ىلإ رظنلا عم ,هناحتما ةلحر يف مّدقي ام ىلع «نيدلا موي هتازاجمو هتيساحم

 يف ىلاعت لاق هتيرشب فْعضل ,ile نارفغلاو ةمحرلا نيعب نيعب ئصعو نمأ نم

 : ةيلاتلا ةيالا

 يف لجو رع هللا لاق iS رفكلا jel Saal نوكرشملا ناك Ls ,نيقفانملا

 :[ : ءاسنلا ] ةروس

 كرش نمو ALE ْنَمِل كلذ َنوُد ام ٌرْفْعَيَو هب كرش ذأ رفعي ل هلا نإ

ai ablyًاميظَع ًامْنِإ یَرَتفا  GEA) 

 هرفي امم ناكلو هنود ناكل كرشلا نم ٌفخأ رفكلا نم ءيش ناك ولو
 . كرشلا نم فخأ رفكلا نم ءيش ال (aS هللا

 ُناَسْنإلا اهَلَمَحَوِل ةنامآلا نأشب لجو رع هللا لوق نأ مهاف نمهفي الو

Sw Siهلأ لجأ نم ًالوهج ًامولظ ناک هب ناسنإلا فصو َّنأ «ًالوهج ًاموُلَظ  
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 اذهو ءاهلمح نأ دعب GUY SE هنأ لجأ نم لب ءاهّلَمَحو ةنامألا JL لب
 .هكولس يف دهاشملا وه

 ًاليضفت GLE gas ريثك ىلع هلضفو ,ميركتلا ةبترم هللا هاطعأ دقل

ladeءاهقوقح عري مل هنکل ةليلج ميركتلا نم ةبترم يهو ةنامألا هلمحو  

 ءاهنأشب نواهتو ءاهيف طّرقو .قوقحلا يوذ قوقح ىَّدعتو ءاهيف ملظ لب

 امّبرو «هّيهاونو هرماوأ ىصعو ءاهيلع هنمأتسمو اهكلامو اهقلاخ اياصو فلاخو
 Sly «مولظ نئاخ هنأ هدوحجو قحلا مضهب تبئأف «هدحج وأ هب كرشأ
 باقعلا نعو «نينئاخلل لجو Jo هللا هّدعأ يذلا ءَّيَّسلا ريصملا نع هلفاغتب
 .لوهج ait هبقتري يذلا ميلألا

 س

 BUY ford مل يتلا تاقولخملا يف يرجي ام

 اهضرع يتلا ةنامألا لمح لابجلاو aa تاوامسلا تبأ of دعب

 يف لخديو ءاههاجت ةيلوؤسملا لمحت تب تبأو ءاهيلع روصملا ssl قلاخلا

 .ناسنإلا ةايح اهيف تند يتلا نيطلا ةضبق ةنامألا لمحت ا يتاوللا مومع

 ناسنإلا ةيوهل ةرخسم a رصانع نم هسفن ناسنإلا تاذ يف ام لک وهو

 تارخسملا يف كّرحتلاو لمعلا نم َةهَنُكَمُملاو ,ةّرحلا ةدارإلا تاذ ةيلخادلا

 .اهل

 :ناتروص هل ثادحأ نم اهنم وأ اهب وأ اهيف يرجي ام لكف

 هرمأو هردقو هللا ءاضق ناطلسل ةعضاخ ًارومأ نوكت نأ :ىلوألا ةروصلا

 ام هل رځسو <a ةدارإ هللا هحنم قولخم ّيأ ةدارإ ىلع رمت نأ نود cB ةرشابم

 .هنوک نم رّحس

 ةمكحب بوحصم «هرمأو هردقو هللا ءاضق are يرجي يذلا اذهو

 ALL نم ةيا وهو .ةميظعلا هللا مكح نم
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a Utةرهاظ اهنم ةليلجلا ٌمكحلاف داتعملا ماظنلا تاذ ننسلا  JSSيذ  
 يهف «ءايحألل تابكنلاو بئاصملاب يتأت يتلا ثادحألا ءىراوط Uy ءرظن

 لهأ اهفشتكيو «ناميإلا لهأ اهب نمؤي «ةميظع مكح نم ولخت ال ًاضيأ
 .هدابع يف هللا فيراصتب ةريصبلا

 Jed امو .رّمدُت ام رّمدتو Ug ام كلهُتو «نيكاربلا رّجفتت امف

 ضيفت امو .رّمدت ام aly .كلهت ام كلهتو ؛قرحت ام قرحتف «قعاوصلا
 «قرغت ام قرغتف ءاهلاقثأو اهلامحأ نم Catt يقلتو لويسلا ليستو رهنألا
 رمدتف اهتوربجو اهفنعب حيّرلا جاتهت امو .حاتجت ام حاتجتو As ام كلهُتو
 ةئبوألاو ميثارجلاو تارشحلا شويج هب يتأت امو . علتقت ام علتقتو ءرّمدت ام

 .ايالبو بئاصم نم

 ةمكحل وأ ءءازجلاو ةبوقعلا ةمكحل coply هردقو هللا ءاضقب كلذ 3

 ام سانلا لهج اذإو «هيف رش Sot ةقيقحلا يف كلذ لكو ءءالتبالا وأ ةيبرتلا

 . ميكح ميلع قلاخلا SI هللاف «ريخ نم هيف

 نمل هنيكمتو هللا ريخستب ةعضاخ ًارومأ نوكت نأ :ةيناثلا ةروصلا

ls puمهل  : 

 ءاهزئارغ ةمظنأ نمض كّرحتت يتلا ةيرطفلا زئارغلا تاوذ نم أ

 ,كّرحتملا ىلع هيف ةيلوؤسم الو «رايتخالا ىلإ هنم ربجلا ىلإ برقأ اهكرحتو
 يف ءاج امك ءاهعو نم Tell ةميهبلا ملظك < ءاهترطفب 45535 ام ءانئتساب
 : ا هللا لوسر لاق : لاق «ةريره يبأ نع ملسم هاور يذلا ثيدحلا

Ged S55) ;م موي اهلها ىلإ  ataنم ء ءاحلجلا ةاشلل داق =  

 . «ءانرَقلا ةاشلا

 .اهل َنورُق آل يتلا ّيه :ءاَحْنَجْلا ةاشلا
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 a تادارإ هللا مهحنم نيذلا ءةرحلا تادارإلا يوذ نم وأ -

 «مهل رخس اميف فرصتلا نم مهنكمو ءّرشلاو ريخلا نيب زييمتلا يلع تاردقو

 . مهاتا اميف mold ‹تاوهشلاو ءاوهألاو زئارغلا مهل لعجو

 يف يرجي الو «ردقلاو ءاضقلا ناطلس همك ريخستلا اذهو

Cans)هنيكمت لجو رع هللا هيف يرجي ام لإ  «Gaiىلع ناك وّلَو  

 .نيفلكملل ةّهجوملا ةّيعرشلا هيهاونو هرماوأ فالخ

 ةعضاخ ءلابجلاو ضرألاو تاوامسلا يف ةروبجملا SU نإ

 يربجلا ءاضقلاب اهتمظنأ نمض كّرحتت يهف «هردقو هللا ءاضقب ربجلا ناطلسل

 ءاهيف نوكي وأ ءاهنم نوكي ءيش يأ يف Be ةدارإو ٌرايتخا اهل نوكي نأ نود

 هللا Le Seu نملو «هل هللا اهرخس امل ينابرلا ريخستلاب ةعضاخو cle نوكي وأ

 . هل

 نمض ضرألا نم اهءاذغ ةرجشلا صتمتف ضرألا يف ةرجشلا عرزن
 ماظن نمض ءام نم اهيدل امبو اهرصانعب ضرألا اهيذغتو ءاهريخست ماظن

 هتفيظوب اهنم ءيش لك موقيف اهلوح امم ءايشألا اهب طيحتو «ينابّرلا اهريخست

 اهنم ءيش الو .هيلع نميهي يذلا ريخستلا ماظن نمضو ,يردقلا هنوناق نمض

 وه يذلا SLY قلخب هتفيظو يدؤي اهنم ءيش الو «هرايتخاو هتدارإب لعفي

 .ةّرحلا ةدارإلا تاذ سفنلا تافص نم

 Gil اهنوناق نمض ةفيذقلا قلطنتف ,هتفيذق عفدملا بحاص قلطيو

 ةريغص | ab رلالخإ نود هل eae نم عواطتو ald موسرملا اهلمع يّدؤتف

 الو ةدارإب اهلامعأ يۇت الو « هللا ريخستب اهيف ةركسملا تافصلا نم ةريبك وأ

coke!ةّرحلا ةدارإلا تاذ سفنلا تافص نم وه يذلا ةنامألا قلخب الو  

 .كاردإلاو

 « يربجلا ينابرلا اهنوناقب اهلامعأ ةروبجملا تانئاكلا 35 3 اذكهو

 ىهف .ةّرحلا تادارإلا يوذل ريخستلا بسح وأ .رشابملا ىنابّرلا رمألا بسح

Yo. 



 ءادأ نوكي دق هيدؤت ام il عم BLY قلخب الو «رايتخاو ة 3 ةدارإب TS هل

 اميف ةتباثلا هللا ننس راثآ نم رثأ al كلذ ىف ببسلاو ٠ ‹ صوقنم ريغ الماك

۷ 

 ةنايخلا نم ريذحتلاو ةنامألاب رمألا ىف ةنسلا نايبو نآرقلا نايب

 ًاقلخ ةنامألا ةليضف ىلإ عفادلا نأ .{iss 6# لوسرلا ركذ of دعب
 نوكت نأ مزلتسي اذهو Se بولق رج يف هللا هلزنأ يرطف رمأ ًاكولسو

 تاولص ركذ ‹سانلا نم هترطف ىلع يفب يوس لک اهركنتسي ةليذر ةنايخلا

 ةقباطم تءاج .اهاياصوو ةنسلا تانايبو .هاياصوو Ol al ميلاعت نأ هيلع هللا

 .سانلا يف ةّيوسلا ةرطفلا هذه هيلإ عزنت امل

 :اياصولاو تانايبلاو ميلاعتلا هذه oar ىف رظننلف

 نأ نمؤملا كولس يف حيحصلا ناميإلا راثآ نم نأ BB لوسرلا نابأ ١

 وهف هنم كلذ هراج نمأي مل نمف .هملظو هرورشو هتنايخو هّديك هراج نمأي

Goll Coهلهأل هتياعرو هب فارتعالاو  . 

 : لاق يب يبنلا نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور
 eV هللاو See ال هللاو See ال هللاو»

 ؟ هللا لوسر اي نم : ليق

(ail هراج oat y يذّلا» : لاق 

 . هتانایخو «هرورشو .هلئاوغو «ةيهاود : يأ : هقئاوب

 ءامد ىلع نيمألا وه ناميإلا قداصلا نمؤملا نأ ةي لوسرلا َنابأو  ؟

 . مهلاومأو سانلا

 كلل



 : كو هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يئاسنلاو يذمرتلا ىور

ce poن نم نوملسملا ملس  alesهديو . elyسالا هم نم  

 .«مِهلاَوْماو ْمهَئاَمد ْىَلَع

 Lali :لاق سنأ نع نسح دانسإب ناميإلا بعش يف يقهيبلا یورو

 :لاق اإ اک هللا لوسر انبطخ

 .«هل EY BS َنيِد آلَو هل Bul ال ْنَمل Guy الد

 . ءايضلاو (ةهدئسم يف دمحأ مامإلا ًاضيأ هاورو

 نومأم ناسنإلا نوكو ةنامألا ثيداحألا هذه يف للي هلل لوسر طبرف

 .ناميإلا ةحص يف i tye ةنامألا مدع لعجو .ناميإلاب بناجلا

 مهل نابأو ءءاسنلا يف هللا اوقتي نأب لاجرلا 8# لوسرلا بطاخو +

nelهللا ةملكب ّنَهَجورف اوُلحتساو هللا ةنامأب ٌنهوذخأ  feمهدنع ةنامأ ن  

 .اهيلع هللا مهنمأتسا

 : هلوق عادولا ةجح يف ا

 متللحتساو هللا ةَناَمأب هوما xii ءءاسنلا يف هللا اوُقئاق»

oe raeهللا ) . 

 .هللادبع نب رباج نع ملسم هاور لي ليوط ثيدح نم 1

 عم «مالسإلا هيلإ اعد يذلا يمالسإلا كولسلا لئاوأ نم ةنامألاو - ٤

 .ىربكلا ةيعامتجالا قالخألا سسأ نم اهنأل ءةوعدلا تايادب

 «برح نب نايفس يبأل ماشلا يف مورلا ميظع لقره لاؤس ةصق يفف
 يراخبلا ىور BB دمحم يبنلا نع ءشيرق نم هدنع دفو سأر ىلع ناكو
 :هل لاق لقره of نايفس وب أ ين ربخأ :لاق سابع نب هللادبع نع

 فاَمَعْلاَو «قدصلاو «ةالصلاب اب هنأ (oes ؟ مكرم lal كتلأس)

 . امالا ءاّدأو test ءافولاو

 Megs ةفص هذهو» :لاق
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 ضقانم قافنلاو .قافنلا تامالع نم ةنايخلا يي لوسرلا لعجو ه

 .ناميإلل

 BE هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم ىور
5a اَذِإَو ale دعو اَذِإَو (ods canes (3) FONG قفانُمْلا هيأ 

  colsنإو  war ‘les ele.(ملسم هَل

 لاق :لاق صاعلا نبورمع نب هللادبع نع ملسمو يراخبلا ىورو

 : لَك هللا لوسر
Ghقفا ناك هيف نك نم  seasمَ  LISهيف  Sais Heeتناك  

 اذإو ds S45 15 ناخ Sal اذإ eds تح قاقنلا ; نم ies هيف

jd Jaleمصاخ 135  Ord 

 . ةنايخلاب نئاخلا ةلماعم نع BE هللا لوسر ىهنو - 5

 لاق فكك يبلا نا ةريره يبأ نع

ones نم ibs Ni CLES نم ىلإ GUN 417 

 دواد وبأو يذمرتلا هاور

Bly نويد نم ةيلاملا قوقحلا ىلع نينمؤملا نم نينمتؤملا هللا ٠ 
 اومتكي ال نأ ةداهشلا ىلع نينمتؤملاو ءاهلهأ ىلإ تانامالا اوُدَوُي ob ءاهريغو

 : ةرقبلا ] ةروس يف ةنيادملا ةيآ يف لجو Je هللا لاقف .تاداهش نم اولّمحت ام

۲[ 

jal obs is yh نار ًابتاک Fe os رفس ىلع مك OL} 

Sigal pice لو 655 هللا os SGI Sai يذلا ويلف Lax poe 

(TAY) ميلع َنوُلَمْعَت ly aUty هبل el Ob Gus نمو 

 اهب pil ةنايخ Goll مضه يف اهنامتك Cee يتلا ةداهشلا نامتكف

 .اهمتاك بلق

 مهدهعو مهتانامأل مهن أ نيحلفملا نينم ؤملا تافص نم هللا ركذو - 6



 نم سماخلا فصولا ًانّيبم [ ۲۳ :نونمؤملا ] ةروس يف لجو je لاقف «نوعار

 : مهفاصوأ
 (A) 561( مهدهعو مهتانامال م مه َنيِذّلاَول

 نم وه فصولا اذه 7١ [ of :جراعملا ] ةروس يف لجو رع نابأو

 دنع عزجلا وهو call نم ايندلا ةايحلا يف مهسفنأ َنوُمْحَي نيِذْلا فاصوأ

 .لاملا ةرفوو قزرلا ةعس دنع ديدشلا حشلاو ill سم

 نم لاب باتكلا لهأ نم دوهيلا مظعم ىلع Jey Je هللا عّنشو -9

 ارمأ كلذ نوريو gale» ىلع ناك نم ريغل تانامألا ءادأ مدع مهقئالخ

 :[* : نارمع لآ] ة ةروس يف لجو رع لاقف روزو هللا ىلع Lis مهل حام

 PACE نإ نم ress at oh ٍراطنقب هما Of ْنَم باتكلا Bi نمو#

slowام لإ لإ دوي ال  sla le eSكلَ  ie relسيل  othe 

 (V0) َنْوُمَلْعَي ْمُهَو GIS هللا ْىَلَع َنوُلوُقَيَو ٌليِبَس نما

 سانلا نومسقي نيذلا مه مهنأل ,دوهيلا يف يناثلا قيرفلا دوجو بلغيو

 .نييمأو .دوهي :نيمسق ىلإ

 ىلإ تانامألا اوُدؤي نأب اونمأ نيِذّلل رمألا لجو Se هللا هُجْوَو ٠

 :[ :ءاسنلا ] ةروس يف مهل لجو Je لاقف ءاهلهأ

 رسالا 5 SS اإ الها ىلإ out 35 of مكرم هللا نإ

 Lees ناك dn fy 4 هب pS اًمعِن هللا نإ Shaky اوُمُكَحَت نأ

 .68(4) ًاريصب

je auةيدأتب ًامزاج ًارمأ ةيآلا هذه يف رمأي لجو  Jsىلإ تانامألا  

 اهب مايقلا ىلع نيرداقلا ءاهل نيلهؤملا ىلإ رومألا دانسإ تانامألا نمو ءاهلهأ

subتاروشملا ميدقتو ءمظنلا ميظنتو ءءاضقلاو «مكحلا تاطلسك  

 .اهريغو ةيركسعلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا

 ةيصعمو «ةنايخ ةنامأب اهب مايقلل نيلهؤملا اهلهأ ريغ ىلأ رومألا دانسإف

of 



 .ءابغو لهجو ىوه وأ ةّيصخش ةحلصم الإ كلذ ىلإ عفدي الو هلل

 ةيصعمو «قوقحلل مضهو «ةنايخ لدعلا ريغب مكحلاو SLI) ءاضقلاو

 .لجو je هلل

 عوضوم OF الإ cubed Js Jaks ماع ةيآلا هذه يف صنلا Sf عمو
 ربتعي ةنامأب هب مايقلل نولهؤمو cal لهأ مه نمل ناطلسلاو مكحلا ةنامأ ءادأ
 مكحلاب رمألا عباوتلا يفف «هعباوت نم ًاذخأ ءاهيف رظنلا هل acy ام Jal نم

 يهف «نينمؤملا نم رمألا يلوأو لوسرلا ةعاطو هللا ةعاطب رمألا مث .لدعلاب

 .اهلهأ ىلإ تانامألا ةيدأتب رمألا نم يسيئرلا دوصقملاب رعشت عباوت

 ةنايخلا نمف RUE مكحلا ةطلسو ةرامإلا َّنأ BE لوسرلا نابأو- ١
llsهلهأ ريغ ىلإ مكحلا دانسإ ةنايخلا نمو ل لما نكي مل نم  

 ؟ phases الأ شا لوسر اي :ٌتلق :لاق ٌرذ یب يبأ نع ملسم ىور

 : لاق ms يک ىلع هديب برضف
Gs Se Utah موي EL ES ed َكْنِإ Sb اَبأ 8 

 ْنَم الإ  Yin islيذلا یدو  le.«اهيف

 |S ءْثَّدحُي هلي يبنلا ناك امنيب :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا ىورو
 ضعب لاقف Sey BE هللا لوسر ىضمف ؟ةعاسلا ئتم :لاقف pl el هءاج

 اذإ ىتح «ْممسي مل لب : مهضعب لاقو «لاق ام هركف لاق ام عمس :موقلا
 : لاق haw ىضق

 SL نع لئاّسلا ُهاَرأ َنْيأ»

 . هللا ae ي انأ اه :لاق

 . ةَعاّسلا رظتناف BUN تعيض اذإف» :لاق

 .اهتعاصإ فيك : لاق

 .(ةعاّسلا رظتناف wal So A مالا os اذإ» :لاق

 : لاق لَك هللا لوسر Of مكاحلا ىورو

 موو



oe سحب ادب 5 1 +, oF e828 0 0 شما يم م it. 4 gs “42% 0 2 

 ناخ دقف هنم هلل ىضرا وه نم مهيفو Shae ىلع الجر لمعتسا نم»

 . (نينمؤملاو ةلوسرو هللا

 تارامإلا دانسإو ءتايالولا ةيلوت ةطلس Sf ىلع Jus ثيداحألا هذهف

 . ةنايخ اهل ءايفكألا اهلهأ ريغ ىلإ اهءاطعإ ,of «ةنامأ

 نيحو ءاهل ًاؤفك سيل نم ةيالولا بلطي ال نأ ةنامألا نمف اذه ىلعو

 نأو ءدحأ ةرامإلا لأسي ال نأ هيف بجاولاف ًاًيمالسإ ًاعمتجم عمتجملا نوكي
 ةيافكلا لهأ نم رم حلصألا عبي نأ ملسملا عمتجملل ةّماتلا ةّيرحلا كرتت

 Uf نود ءايفكألا هلاّمع راتخي نأ ملسملا مكاحلل ةماتلا ةيرحلا كرتتو ءمكحلل

 ةرمس نب نمحرلا دبع BE هللا لوسر ىهن كلذلو Carle بلاطم وأ تارثؤم

 .ةرامإلا بلط نع

 لوسر يل لاق :لاق ةرْمَس نب نمحرلا دبع نع ملسمو !GE ىور
 ME هللا

Bip ey Jus Vyنإ  vasنع  pineءاَهْيَلِ َتْلكُو  

 lg تنعا Doe ريغ نع اهَتيطعأ

 ةنامأ وهف cope ىلع ًادحأ نمأتسا نم Sf BES نابأو ١

 حلاصمب رارضإ هيف نكي مل ام cans الو هل هظفحي نأ هيلع بجيو «هدنع
 طرشلا اذهو Ge» مضه وأ ةيمالسإلا ةلودلا ةسايس وأ ءةماعلا نيملسملا

 ةصاخ صوصن نمو «ةيلكلا هماكحأو ئربكلا مالسإلا دعاوق نم دافتسم

 .اهضعب نايب يتأيس
 :لاق هنأ و يبنلا نع هللادبع نب رباج نع دواد وب ly يذمرتلا ىور

iil يهف ors مث ٌتيِدَحْلا ai LAs (3p 

 نم pet اهعدوتسا ةنامأ وهف هؤاشفإو هنالعإ هؤوسي امم هب ثَّدح ام : يأ

 .ثيدحلا هيلإ ىقلأ

 فورعملا نم ناك كلذلو ءاهئاشفإ مدعو اهظفح بجي ةنامألا هذهو

ren 



 مهسلاجم يف يرجي ام ظفحب مهءاسلج اوصوي نأ اودارأ اذإ agit سانلا دنع

 مالك نم ذوخأم لوقلا اذهو .تانامألاب سلاجملا :اولاق هئاشفإ مدعو

 85 لوسرلا

 HE هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب رباج نع دواد وبأ ىور

BUY olehجرف وأ مارح مد كْفَس : سلاجم نال ل  

tleعاطتقا و وأ ‘  Jlرغب  A 

 اهيف ربدت يتلا سلاجملاك ءاههابشأ سلاجملا هذه ىلع ساقيو

 se اهياع رتا لب اهل ةمرح ال سلاجم يهف «نيملسملا Lb تارماؤملا

 أ يهو «نيملسملا دارفأ نم درف لک اهيلع نمؤتس ؤتسا يتلا ةنامألل ىمظع
 ,hs Le“ « مهحلاصم ىلع ًانيمأ «نيملسملا ةعامجل ايعار اظفاح نوكي

 «مهنيد Le : : مهَّدض نورماتي نيذلا تارماؤمو , مهئادعأ دياكم بقارت ةرهاس

 . نيحلاصلا مهتداق ّدض وأ « مهتعامج de وأ

 ةروس يف لجو رع لاقف اهنم رذحو ةنايخلا نع هللا ىهنو - ۳

 :[ ۸ :لافنألا ]

ely مكتاناَمأ اونوحتو َلوُسّرلاو هللا اونو آل اوُنَمآ Bah at up 

 َنوُمْلْعَت )۲۷(( .
ably veهللا  jeلجو  allال  Couناك نم بحي ال هنأو «نينئاخلا  

 .ًاميثأ ًاناوخ

 عدو اذإ ناك نيملسملا ةنامأ ىلع BE لوسرلا صرح ةّدْشلو 6

 الف cody ذخأ الجر عدو اذإ BB ّيبنلا ناك :لاق رمع نب هللادبع نع

 :لوقيو اک يبنلا دی عدی وه لجرلا نوكي ىتح اهدي

 .«كلمَع میتاوخو ;SEU كنيد هللا عدوتسأ»

 . حيحص داتسإب هجام نباو دواد وبأو يذمرتلا هاور

oV 



 عدوتسي نأ دارأ اذإ BEd لوسر ناك :لاق ّيمطخلا هللادبع نعو

 :لاق شيجلا

 .«مُكلاَمْعَأ ميت يتاوخو ْمُكَاَمأَو Kus هللا عدوتسأ»

re oly yحيحص دائسإب دواد  . 

 هرّمأ ام ئطعأ [V3 «نيمألا ملسملا نزاخلا SF pelt نابأو - 5

 دحأ وهف هسفن هب ةبيط ًارفاو اهوحن وأ ةقدص نم لاملا ّىلو هئاطعب

 .قّدصتملا رجأ لثم رجألا نم هلو .نيقّدصتملا

 : لاق هنأ لَك يبنلا نع ىسوم gl نعف
 .ًارفوم الماك هيطغُي هب jel ام يطْعُي يذلا Sel ملنا نزال إو

abوهف هست هب ,  Keaنيقّدَصتُملا » . 

 يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 :ةنايخلاو BLY اهيف لخدت يتلا تالاجملا

 Logit Jos «ةنايخلاو SLY موهفم ةظحالم نمو صوصنلا عت نم

 . نطابلاو رهاظلا يناسنإلا كولسلا تالاجم نم lee IS يف نالخدي

 : تايلاتلا تالاجملا ىلإ ليصفتلاب ريشأو

 .لاومألا- ١

 . ضارعألا -

 . سوفنلاو داسجألا

 . مولعلاو فراعملا - ٤

 . ةيالولا -
 .ةداهشلا- 5

 . ءاضقلا - ۷

 . ةباتكلا - ۸

 .رارسألا

o۸ 



 .تالاسرلا_ ٠

 ١ ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا رئاسو ناسللاو رصبلاو عمسلا .

vyةيدارإلا سفنلا تاكرحو تاّيئلاو راكفألاو دئاقعلا . 

 ةدارإلل عضخي ام ds نم يفخت امو رودصلاو «رمضت امو بولقلا - ۳

 .ناسنإلا يف ةّرحلا

 .كلذ ريغ ىلإ

 سماد

 ىلإ تانامألا ءادأ ىلإ عاّرنلا يرطفلا عفادلا ىنعمب ةنامألا ضبق

 اهلهأ

 نأ نيماضم نم هيف ام مّهفتن يذلا ثيدحلا يف Up دّكأ نأ

 فارتعالاو Gost ٌبح عورف نم ًاعرف هفصوب UL gk يلحتلا 8 عفادلا

 .لاجرلا بولق رذج يف هللا هلزنأ obi pl «هلهأل هب

 نمّرلا رخآ يف ضرعتيس ميركلا قّلخلا اذه نأ هيلع هللا تاولص ربخأ

 نايغطو «مهنيب لماعتلا داسفو «سانلا داسفب بولقلا قامعأ نم ضبقلا ىلإ

 ةطرفملا ةينانألا aby ءءازجو باسح نم هيف امو نيدلا موي نع ةلفغلاو «ةّداملا

 .ايندلا ةايحلاب ةقلعتملا

oll,هيلع هللا تاولص  itةنامألا ضبق ىلإ يضفي هي يذلا داسفلا اذه  

 نوكي ضبقلا نأ ar نأ Ys «لحارم ىلع ًاجّردتم يتأي لاجرلا بولق نم

 ضراوعلا تارثؤمب ضبقلا يتأي مث MGT هترطف ءاوس ىلع ناسنإلا ةدالو دعب

aoوهف «ةنامألا قلخل يفانملا كولسلا تاسراممو تاوهشلاو ءاوهألاو ةئيبلا  

 ae ضبقف ًاجردتم يتأي داسفلا Sf امبو «مهسفنأ سانلا نم بابسأب ضبق

 .ًاجردتم يتأي

 .ليلقلا رثألا الإ اهنم Gap ال ىتح ةنامألا ضبقت ىلوألا لحارملا يفف

۹ 



 رهاظم لإ اهنم ئقبي ال Ge رخآ ًاضبق ضبقت ةيلاتلا لحارملا يفو

 ‹ نيمآ هنآ نيرخالل هب ناسنإلا ليخي يذلا عداخلا عْنصُفلاو «قافنلاو ءايزلا

 داع مث .هدحج مث همضهو هقح ىلع اطَس هنمأ اذإ ىتح هب ٌرتخي نم عدخيل

 ديعيل «بذاوكلا ريذاعملاب هسفن رتسي ist, wes ةءاربو ةنامألاب رهاظتلا ىلإ

 .ديدج ديص ىلع وطسيف ةركلا

 يتلا تاربَتملا UAE لاثمب ةلحرملا هذه ب لوسرلا رّوص دقو
 Ul الإ ءنيعلا ى رم يف ةماخض اهل رهظيف ءدلجلا ىلع ٌرمجلا اهئدحُي
 موس wid بقت وأ ليم نأ اهقحو «ةعيدخو شغب ةحفتم

 . هيف

 الف ,اهبابرأ فشكني of code عادخلا روص اهيف يهتنت ةلحرم يتأت مث

 رذحلا ةياغب مهنيب اميف نوعيابتيو .ءيش ىلع ًاضعب مهضعب سانلا نمأي

 Sof داكي الو ‹مهيف نيم iy asl, las مهضعب نيوخت ىلع مئاقلا لماعتلاو

 . ةنامألا يدؤي مهنم

 امك هنع سانلا ثّرحتيف ءًاَّدج ًاردان ًاقولخم سانلا نيب نيمألا ودغيو

 ةراجحلا رداون نع نوثّدحتي امكو «ةردانلا بئاجعلاو بئارغلا نع نوئّدحتي

 bef الجر نالف ينب يف نإ :لاقي ىتح ,ةميركلا

 مدعنتو «ءاكرشلاب ةقثلا مدعنتو «نسحلا ضرقلا مدعني SLY مادعنابو

 هشيعن يذلا رضاحلا انرصع يف كلذ رهاظم نمو .تاعانصلا ةدوجب ةقثلا

 . شغلاب BLS AL جيورتل بذاوكلا تاياعدلا

 سانلا رهاظ يف ىقبي ال ءلاجرلا بولق رذج نم GLY ضبقت نيحو

 يف لقاعلا «فيرظلا سّيكلا .يوقلا دلجلا لجرلا ىرت ىتح ءاهيلع لدي ام
 ساسأ ىلع هلماعت نأ عيطتست الف «نيمأ هنأ ىلع كلذ كّلدي الف «هرهظم
 .ناميإ نم JSF نم <E لاقثم هبلق يف سيل GY هب ةقثلا

۳۹۰ 



 . “أعم ,BUY ناميإلا روذج دقف دقل

 :ثيدحلا نم دافتسي امم ۔د

 : يلي ام اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم دافتسي

 ءةنامألا ةرطف مهنادجو قامعأو مهلوقع يف هيلع رشبلا هللا رطف امم_-١

 لوسر ةنس يف ءاجو هللا باتك يف لزن ام عم فلتخت الو قفتت ةرطفلا هذهو

 RE هلل هلل

 أريبك ًاداسف ةيعامتجالا عاضوألا هيف دسفت نامز سانلا ىلع يتأي- ؟
 مهتباجتسا ريثأتب ةرطفلا هذه مهنم بلستف ,مهيف ةنامألا ة ةرطف ىلع رثؤت ىّتح

 ةيذاك رهاظم ل اهنم ىقبي ال ىتح cleats اعيش ةئيبلا تارثؤملو مهئاوهأل

 لئاسوو قافنلاو ءايرلا bes نم يه رهاظملا هذهو .نومضملا ةغراف

 . ةعداخملا

 .تاعمتجملا ىف رهظت تذخأ دق ةيوبنلا ةءوبنلا هذه تايادبو

 ةيحيضوتلا ةيميلعتلا لئاسولا مادختسا ةيوبنلا ةيبرتلا لئاسو نم - ٣

 . يسح دهشم يف هب هبشملا ةروص ضرعو «تايسحلاب هيبشتلا اهنمف

 قالخألا» باتك يف اهتدر وأ ةنايخلاو ةنامألا لوح ىرخأ بناوج لمكتسي OF ثحابلا ةعاطتساب )1(

 مل تااليصفتو ميهافمو اروا انه تركذ يننأ ىلع «ةنامألا» ثحبم يف ءاهسسأو ةيمالسإلا

 .ًاملع اندزو انتملع امب انعفناو انعفني ام انملع مهّللاف كانه اهركذأ
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 َبارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : ًالوأ

 بولق رذج يف nae ةنامألا op ةلمج يف Cb ظفلب ربخلا . ديكأت ١

 Sh“ نم ًاثيدح تسيلو ape ةقيقح

 ةدوجوم اهنأو ‹سوفنلا يف ةنامألا ةرطف نكمت نع RE لوسرلا ىنك - ۲

 ام oy «لاجرلا بولق رذج يف تلزن» ةرابعب «ىلوألا هتلوفط dee ناسنإلا يف

 نوكيو «قمعلا يف ًاتباث ًانكمتم ةداعلا يف نوكي (لوصألا -) روذجلا يف لزني

 اهقوس روهظ لبق ضرألا يف بّعشتت تاتابنلا روذح By ءةأشنلا لئارأل ًاقفارم

 . ضرألا حطس ىلع اهعورفو

 : ملعي نأ نكمي ام فذحب زاجيإلا -

 يأ «ةنسلا نم اوملعو نارقلا نم وماعف نارقلا لزن 3 : هلوق م«

 حبقو les بجي امو aus ¢ jo“ ةنسلا نم م اوملعو نآرقلا نم اوملعف كلذك

 .اهنم مرحي امو ةنايخلا

 طفنف : يأ «ًاربتنم هارتف bes كلجر ىلع هتجرحد رمجك» :هلوق يفو ©

 .دلجلا ىلع رمجلا ةجرحد ناكم
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leesامهو «طقف هبشلا هجو امهنم فذح نايداع ناهيبشت نيعضوم ىفف : 

 . يقب يذلا رادقملا يف : يأ «تكولا لثم اهرثأ لظيف» أ

 6 رە لع م

 يذ ريغ خافتنا وه ذإ .فيكلا يف : يأ (لَجَملا لثم اهرثا لظيف» - ب

 . حلاص نومضم

 :وهو «ليثمتلا هيبشت عون نم ةيبشت ثلاث عضوم يفو

 انه هبشلا هجو OV «ًاربتنم هارتف طفنف كلجر ىلع هتجرحد رمجك»

 عابتاو تاوهشلاو ءاوهألا رانب حبصت ةنامألا OF هيف ْذِإ ءدّدعتم نم ةعزتنم ةروص

 عباتتلاب رهظت تاَطَقن ةباثمب ةعرسب سفنلا ىلع عباتت يتلا نيلضملا نيلاضلا

 BUT نومضم اهيف سيلو «ربتنتو خفتنتف «سفنلا نم ةنامألا عضاوم يف

 نايبلا عم ةّيدام حاضيإ ةليسو مادختساب ّيسحلا يوبرتلا نايبلا  ه

 . (هلجر ىلع هجرحدف pam ME) هللا لوسر

 هجو مث «هباحصأ نم ًاعمج ثيدحلا اذهب بطاخي BE لوسرلا ناك ؟

 :لاقف .درفملا باطخ هيجوت باطخلا

 نم عونلا اذه يفو (ًاربتنم هارتف طفنف كلجر ىلع هتجرحد رمجك)

 دوصقملا وه هنأك «نيبطاخملا نم درف لك هابتنال ٌباذتجا باطخلا

 ةدحاولا ةريتولا قسن نع جورخلاو ‹ عيونتلا لامج نم هيف ام عم «باطخلاب

 .ةلمملا

 . ملعأ هللاو cel هوجو طبنتست نأ نكميو

 بارعإلا نم - ًايناث
GLY Spe)ةزمه رسكب «تلزن  Wo)انثدح لعف دعب  feرهاظلل  
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 امنإ لوسرلاف BE لوسرلا ظفل ةياكح ىلع انه اهنأل ءاهتزمه حتف يضتقملا

 : las انثدح : : يأ ءانئّدح هدنع نم لاق «ةفيذح» يوارلاو «ةنامألا ناو : لاق

onةنامألا ) . 

 ضبقلا ةلحرم نأ ىلع ليلد هيف «ةمونلا ماني مث» RE لوسرلا لوق- ۲

 عم بيترتلل «مث» ظفل ذإ ءلوألا ضبقلا ةلحرم نع ةيخارتم ةلحرم يناثلا

 . يخارتلا

 ىأ «لجملا لثم» :هموق نم لدب «كلجر ىلع هتجرحد رمجک» ۳

 . هتجرحد رمج لثم لجملا لثم

 نم Ud «حبصي) ربخ بصن لحم يف «. AR الف نوعيابتي» ةلمج ¢

 | .ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك تاوخأ

 Ol els «بجعت غيص «هلقعأ Ley y «هفرظأ Ley y «هدلجأ امره

 لعف «دلجأ» .هنم بّجعتي ميظع ءيش ىنعمب أدتبم «ام» يلي امك اهئازجأ

 يف «هدلجأو ةلمجو 64 لوعفم بصن لحم يف رهاظلا ريمضلاو «ام» أدتبملا

 هفرظأو هدلجأ ميظع ءيش : يأ cla SL كلذكو .أدتبملا ربخ عفر لحم

 . هلقعأو

 . (نم) رجلا فرحب رورجم «لاقثم» :ةملكل زييمت «ناميإ نم» - 5
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PIES) 

 باب ORL َْعِمَس كك هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةملس ft نع

oeلاقف لإ َجَّرْخف : 

sali نوک Si ْمُكَضْعَب es Ss َنوُمصَتْخَت مكلف ta Ul Llp 

eH تيضف نمف eal وحن ىلع ل يضف at نم i 

 ر

 .«راثلا ّنم 1 ةعطق هَل ail Sk SEE هيخأ BS نم

 :لاقف ةياور يفو

 3 < منك - ر of GH مر قرا وام امو ةر ومار ,ac تگ رک

Qt Gy GE ul upْمْصَحْلا  Jabنا ْمُكَضْعَب  bl OSنم  
o-7 وعم  ae of a 2 sftم نرم  Fg2 م هدب # مد  

aُتسحأَف  Shَّقَحِب هَل َتْيَضَق ْنَمَف هَل يضاف قداص  Loيه امنإف  
 0 1 ملا 7 ۹ el ص همم

 .«اهرذي وا اهلمحيلف ران نم ةعطق

 .امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ

EE (1)يف مالكا دوعجارتي ,سان تاوصأ : يأ :  et teeلصأو  (abe)ىلع لدي  
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 :(ةملس (el ثيدحلا ةيوار ةمجرت أ

3 ١ ust 
 موزخم ينب نم ةيكم .ةريغملا نب هيما .

 دبع نب هللا دبع « ةملس يبأ تحت ةَ هللا لوسر اهب جّوزتي نأ لبق تناك ۲
 ةملس وبأ ناكو «(ةيقرو - بنيزو - رمعو - ةملس) : هنم اهلو يموزخملا دسألا

 يبأل ةالوم مهتعضرأ . ةعاضرلا نم ةوخإ RE لوسرلاو .لوسرلا مع ةزمحو

 نم عم ارجاهو «ةكم يف ملسأ نم لئاوأ نم اهجوزو يه تناك ٣

 « ىلوألا ةرجهلا نم اوعجر نيذلا عم ةكم ىلإ اعجر مث «ةشبحلا ىلإ رجاه

 ant SLE ناكو ایک يبنلا مع بلاط يبأ راوج يف اهجوز لخد اعجر نيحو

 .بلطملا دبع تنب هرب

 اهجوز مزع ءةنيدملا ىلإ ةرجهلا ب لوسرلا باحصأ أدب اًملو- ٤
 نم اهءايلوأ َّنكل كلذ ىلع ًاضيأ يه تمزعو ءةنيدملا ىلإ ةرجهلا ىلع

 سلجتف ةادغ JS جرخت «ةبيثك ةنيزح تيقبف «هعم ةرجهلا نم اهوعنم اهلهأ
 ضعب babyy ءةنس ةبارق كلذك تيقبو «يسمت go يكبت لازت امف «حطبألاب

 تقحلو ترجاهف اهجوزب قحلت نأب اهل اونذأف اهلهأ فطعتساف ةنيزح اهبراقأ

4 
 ةّيرس ىلع ًاريمأ دسألا دبع نب هللادبع اهجوز يب لوسرلا ثعب - ه
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 هذه دعب هنع هللا ىضر ىفوت هّنكل clase ًارصتنم داعف دس ىنب بيدأتل

 .ةرجهلا نم ثالث ةنس رخال ىدامج نم نيضم ثاللثل هتافو تناكو

at ao oy # Li ۰ 5 8 

 ماو « ةنسم ةأرما ينإ :تلاقف هل اهبطخي نم ME هللا لوسر ثعب مس

 . ةريغلا ةديدشو «ماتيأ

  2 oF aeمس ما 5 4

 كنم jl Ge ءةنسم ةأرما كنإ : كلوق اما» : يك لوسرلا [hee ثعبف

ial,كّلوق  : Jماتيأ 1  nals Opهلوسرو هللا ىلع  jg : glyمهمتي لمحت  

 ةديدش كنإ : كّلوق ,ul (لايعلاو ميتيلا : ةغللا يف لكلاو «هلوسرو هللا ىلع

 . كلذ كنع Call نأ هللا وعدأ ينإف «ةريغلا

 اهئبا Lal هجّوز دقو «نينمؤملا al تدغو «لوسرلا اهجوزتو تقفاوف

 تام يتلا ةنسلا نم لاّوش نم نيقب Jl يف كلذ ناكو .ةملَس يآ نب ةملس

 .ةرجهلا نم ثالث ةنس يهو .ةملس وبأ اهجوز اهيف

 St كلذ . نمو .فيصح يأر تاذو ةلقاع اهنع هللا يضر تناك -۷

 حلصلا دقع دعب هرمأ ذيفنت يف ةيبيدحلا موي اوُوكلت امل 8# لوسرلا باحصأ

 مهنأ رابتعاب مهترمع نم اولّئحتيو اورحني نأ يف «شيرق يكرشم عم
cy pareةباجتسالا يف مهؤطابت اهيلإ اكشو ةي لوسرلا اهيلع لخدو  

coedرحني ىتح ءادحأ مهنم مّلكي الف مهيلإ جرخي نأب هيلع تراشأ  A 

 .قلحيف هقلاح وعديو

 اورحنف «سانلا هعبتف pale هب تراشأ ام هيلع هللا تاولص لعفف

 . مهترمع نم اولّلحتو

 .ةشئاعو «سابع نبا مهنم «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك اهنع ىور - ۸

 .بيسملا نباو «رمع اهنباو «بنيز اهتنباو

۳۸ 



 اهرمع ناكو ‹ عيقبلاب تلفدو .ةرجهلل نيسمخو عست ةنس تيفوت - 4

 . ةنس نينامثو ًاعبرأ

 «ماشه نبا ةريس يف اهرابخأ نم ةمجرتلا هذه تعمج)

 (مجارتلا بتك ضعبو . حيباصملا ةاكشمو ,ةباحصلا ةايحو

% & * 

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

Gp)يف فصتأ «سانلا نم دحاو الإ انآ ام :يأ :«رشب  
 93 .توملاو ةايحلاو GES نم 0 «سانلا تافصب يقلخ لصأو ينيوكت

 ىلع مكحلاو «نايسنلاو «ةيرشبلا سانلا تاجاح رئاسو « مونلاو برشلاو

 ee األ تلا لع مدعي .رهاظلا

 نذأي ام وأ .قراوخلا نم هيدي ىلع هللا هيرجي ام لإ 0 whe نع ةجراخ

 . هحيتافم هاطعأ امم هئارجإب هل

 وأ Sis clans) وأ ىنثم وأ ناك ًادحاو ناسنإلا ىلع قلطت رشب ةملكو
2 

Speمهو امهو يهو وه :لاقيف  GADرشب . 

 راشبأ ىلع عمجيو «نارشب :لاقيف ps“ دقو

 «ةرشب Rat رشب نوكي دقو «رشبو ,cE :ناسنإلا دلج رهاظل لاقيو
 . ةرجش عمج رجش لثم

Silaneنوعفرت :يأ :«ّيَلإ نوُمصتخت  GYمكتافالخ رومأ  
 ام ءوض يف هللا لزنأ امب مكنيب مكحأل ءاهيف نولداجتت يتلا «ةّيقوقحلا

 ًةمصاخم لجرلا تمصاخ :ةغل لوقت .لدجلا :ةغّللا ىف ةموصخلاو
 .هتلداج اذإ .ًاماصخو
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 .ةجحلاب هبلغ اَذِإ Lees همصخي esd ًانالف نالف molt :لاقيو

JS,و «مصخ» ظفل هيلع قلطُي َنْيِبِصاخَتملا نم قيرف 
 ىلع قلطي وه

 نامصخ لاقيف ‹عمجيو es دقو ‹ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو sally درفملا

 A] : ص ] ةروس يف لجو Je لاق ‹«موصخو
٤ ah roe5 | مضخلا ات  ON) ohm edد 5(  iesدوا ىلع  

“roe 

ay bi ِءاَوَس ىلإ aa طط ny ea 

 . نامصاختم ناقيرف مه : مصخلا أبن

Olasانه مصخلا ءاج دقف :ضعب ىلع انضغب ىغب  gtsدارملاو  

 .نامصاختم ناقيرف

 «دق» ريظن انه يهف ءلوصحلا نكمم رمأ SS ىنعمب انه يه :ّلعل

 . عقوتلا ىنعمب يتأت امنيح
 نم ةاحنلا هركذ ام هدارم Ot رهاظلاو Ls ةملك لعل : يرهوجلا لاق

 Ys ًاتابثإ هب موزجم ريغ رمأ عوقولا لامتحا َّنكل «عوقولا نكمم رمأ عقوتل اهنأ

 .ًايفن

 .كشو عمطو ءاجر ةملك «لعل» نأ ةغللا بتك يف ءاجو

 نأ نايبل نوكت نأ اهتلالد يف لصألا نأ رهظي اهتالامعتسا ىلإ رظنلابو

 يف ةعقوتملا تالامتحالا دحأ وهف عقو اذإف «نكمم il ade تلخد ام

 ش .ناكمإلا

 هقفار ًابوبحم il ols ob .عوقولا بناج حيجرت ىنعم لمحت bey مث

 . فّوختلاو قافشإإلا هقفار بوبحم ريغ a ناك نإو . عمطلاو ءاجرلا
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 شفخألا مهنم ءليلعتلل نوكت Ut نييوحنلا نم ةعامج ركذ كلذلو
 : لثم « ةريثك isl 3 صوصن لمح عيطتسن ىنعملا اذه ىلعو . يئاسكلاو

 مكلعل  نولقعت مكلعل  نودتهت مكلعل  نوركشت مكلعل  نوقتت مكلعل)

 . (نومحرت مكلعل  نوحلفت مكلعل - نوركذت مكلعل - نوركفتت

 ماهفتسالا نوكي وأ ء يلصألا اهانعم عم ماهفتسالا ىنعم لمحت امبرو

 ؟هتلعف له : يأ ؟اذك تلعف َكَّلعل : لوقت ًارّدقم اهيف

ipaهتجح قوسب فرعأ ‹ ليضفت لعفأ » cil,ردقأو اهل  

 . مصخلا ىلع eh ةمصاخملاو لذجلا ىلع

 . ةنطفلا يهو عاجلا حتفب cody) نم وهو

  AD Utليقو . قطنملا حيحص نع ليملاو أطخلا وهف ءاحلا نوكسب :
 نَحّللا) , (GAL.أطخلا يفو ةنطفلا يف نالمعتسُي امهالك

 ءنطف لثم lod 5 :لوقتو LA AD GA :ةغل لوقت

 Sal Goi, ti طاب و 7 نطاب

 «ةلئاز ةلطاب : يأ «ةضحاد wea ن at نيلطبملا هللا فصو كلذلو

 ]¢ :ىروشلا ] ةروس يف لجو je لاقف

 َدْنِع Laos kt هَل َبيِجَتْسا ام ِدْعَب ْنِم هللا يف َنوُجاَحُي َنيِذّلاَوِل
aly Cae pales nes(15) ٌديِدَش ٌباَّذَع ». 

esisثعبلا يركنم جاجتحا ةلطابلا ةجحلا نع ةروص لجو رع هللا  

 الف اوتام نيذلا مهئابأب نايتإلاب نوبلاطي مهنأ cd مهراكنإ He ىلع
 tte Stam‘ يفإ ىلاعت لاق ٠ , مهبلطل باجتسي

 ضف



 ام AE انتايآ مهبل UE ادو (ve) نون الإ ْمُه نإ phe نم كلذب هَ
 هللا : لق (؟8) َنيِقداَص مك ْنِإ GLE 1g :اولاق نأ الإ مهتجخ ناک

 رفا ish هيف َبْيَر Vath موي ىلإ pS مَ كيب مك میخ
tlَنوُمْلْعَي ال  (TV) 

Ulًانطابو ًارهاظ عطاقلا ليلدلا وهف «ناهربلا» . of Lvنوكي  WE 
 نوعّدي ام ىلع مهناهربب اوتأي ob نيكرشملا هللا بلاط كلذل ail نم

 :[ YV :لمنلا ] ةروس يف dey Je لاقف

Tipْعَم  Breadاوُناَه :  YSU4 َنيِقداَص ْمُتنك M) 

 نل هنأ مهئاعذا ىلع مهناهرب | pak, ob ىراصنلاو دوهيلا هللا بلاطو

 : ةرقبلا ] ةروس يف لجو je لاقف .«ىراصن وأ ًادوه ناك Sy لإ ةّنجلا لخدي

“LY 
Eel ie 3 5}ىَراَصَن وأ ًادوُه ناك ْنَم لإ  Giْمُهيناَمَأ  

2Bاونا  SUF25 نإ ( َنيِقِداَص GOWN) 

 عون ناهربلاو «لطابلا ليلدلاو Goll ليلدلا لمشي fle سنج :ُةّيحلاف
 مومع امهنيبف .عطاقلا ٌّقحلا ليلدلا ىلع الإ قلطي ال وهو «هنم صاخ

 . قلطم صوصخو

 نم وه ْذِإ «قيقد ريغ فيرعت ناهربلاب Boll نييوغُللا ضعب فيرعتف
 : يرهزألا لوق كلذكو .ناسنإلاب ناويحلا فيرعتك .صاخلاب alll فيرعت

 «حلصي ال فيرعت وهف ءةموصخلا دنع رفظلا هب نوكي يذلا هجولا : ةححلا

dell oYيتلا ةضحادلا  ol al osدنع رفظلا اهب ققحتي ال اهنع  

 . ةموصخلا

Lilفيرعت يف مهضعب لوق  Raاذإ حلاصف ناهربلاو ليلدلا يه  

 he ْىّمَسُي ناهربلاو ليلدلا نم IS نأ ىنعم ىلع كلذ انلمح

  allyون ىَلَع ُهَل  i(ٌهنم ُعَمْسُأ :

 ضف



 ردقأ اهيف نوكي .اهمّدقي LA نم هنم عمسأ ام بسحب هل مكحأف : يأ

 .همصخ نم هئاعڏا نييزت ىلع

 موصخلا نيب لصفلاو ,رومألا يف لصفلاو «مكحلا ره :ءاضقلاف

 . قحلا نم ىضاقلا هاري ام ءاضمإب

 .هتحلصمل ءاضقلا ناك اذإ oa ىضاقلا ئضق :لاقُي

 . هتحلصم je هؤاضق ناك اذإ cade ىضق :لاقيو

 غارفلاو هئاهنإو همامتإو ءيشلا ءاضمإ ىنعم نم bob ءاضقلا لصأو

cauهاهنأ : يأ .هاضمأو هاضق ىتح لمعلا لجرلا لمع :لوقت . 

 .اهنم غرفي ىتح abby اهيضْمْيو هماكحأ يهن يذلا وه : يضاقلاو

  atsًءاضق هؤاهنإو مكحلا تب .

 ىرخألا ةياورلا يف ايب لوسرلا لوق  ه
 مالا ر ر يع هدر نگ -o 0 یگ - مر Of ot م oe رع

Ls,ْمُكَضْعَب  SIوكي  allبخاف ضغب نم  Gale GIيضفاف  

 : هل

zatهنأ يضاقلا عانقإ اهب غلبي ىتح «هتجح نييزت ىلع ردقأ : يأ  

ofc Shullهبطاخي نم ىف ريثأتلا ةياغ  . 

 . هيلإ res“ : يأ .ءيشلا J ءيشلا 03 نم ةّداملا لصأو

 هجولا لع دَّثَط اذإ ary nae step as يف wey نيسلا رسكب

 .هرّذق يذلا

OLS Ulىنعمب  odeهبسحي َءىشلا بسح :هيف لاقي هلعفف ءددعلا نم  

Vr 



ode اذإ ًاناَبْسِحَو Uy َةَباَسِحَو ًاباَسِحَو LE alt 
 3 20 ود og Ok رك ع

 : (رانلا نم ةعطق هل 2 امنإف) - 5

£ 

Sameذأ ةميوج نم هيفي الو م باص هلا اهب تتلق  

 Se هللا لاق «لطبم هنأ هسفن نم ملعي هنأل < .هل تمكح glad ٌّقح ال ام

 :[ : ةمايقلا ] ةروس يف لجو
og > ir fS -و  Be pee 

(V0) هَريِذاَعَم (AI ولو (V4) ةريِصَب هِسْفَن le UY bp 

eee يئاضقلا 2 هللا لور مكح ناک BL 

  a veeهئا ةميرج نم هل مكح يذلا صخشلا - ىلوأ باب نم

 اهمرجأ هنأ هسفن نم ملعي يتلا .

spa وأ AIS وأ ءةوشرل هل مكح نم عم ًاتطاوتم يضاقلا ناك اذإ Uf 

 نازيم دسفيو هللا  allىلع نيمرجملا عّبشيو .ءاضقلا ةنامأ نوخيو

 مكحلا بقاوع نم مهتيامحو مهتئربتل ة ةاضقلا رئامض ءارشو «مئارجلا باکترا

 مالا داسف لماوع نم كلذو ,لدعلاب  6 J Ul wl ayيف ملظلا راشتناو

 pace of رف مرقد
 : «اهرذي وا اهلمحيلف» - ۷

 نيو ءاهل قحتسملا وه al hal ىلع ينبملا ءاضقلا ه هل ل لعج للو ءرمألا

 . باذعلا كلذ هب ىقتي Gal اهكرت

 وهو «باقعلاب ديدهتلاو راذنإلاو ىوقتلاب رمألا ىنعم نّمضتي رييخت وهف
 :[ 1۸4 :فهكلا ] ةروس يف لجو زرع هللا لوق جهن ىلع

VE 



 اندَتْعَأ انإ STE A نمو نمف ءاَش Sas مير نم :Jol لقول

 يوي لملاك ple, IG اونيغتسي نإو اَهَقداَرُس مهب bel ارات نيملاظلل

 )14( ًاقفترم َتَءاَسَو NS oe وجل

 ا

 ايي لوسرلا ةيرشب

 سانلا لدل sales يديأ ىلع لجو So هللا اهيرجي يتلا تازجعملا نإ
 يتلا صئاصخلا كلذكو هللا Joy مهنأ ىوعد يف نوقداص مهن ىلع

 ٍةفرعم نمو .بيغلا ملاع نم وه يذلا يحولاب ,لاصتا نم اهب هللا مهّصتْخَي

 نم ًاريثك عفدت «ةيتاذ تالامكو ءاهيلع هللا مهعلطي بيغلا نم ٍرومأ ضعبب

 ةروص ىلع اوناك Oly ءرشبلا عون نم اوسيل LOO نأ مُهوت ىلإ سانلا

 .رشبلا

 مهيلع لسرلا لوح تاروصتو ماهوأ ةلمج هءارو jou مّموتلا اذهو

 . مالسلا

 نم مهنمو «سانلا اهاريل ةدّسجم ًاحاورأ مهرّوصتي نم سانلا نمف

 هلإلا الإ اهل حلصي ال ةبترم ىلإ مهعفري نم مهنمو .ةكئالملاك مهلعجي
 .مالسلا هيلع ىسيع يف ىراصنلا الغ امك لعفلاب ةهلآ مهلعجي نم مهنمو

 ءارو اهضعب عباتتو ماهوألا ةينبأ تداز Leds تافارخلاو ءاطخألا مظعتو

OLY,لكشب سانلل اهحاضيإو نيلسرملاو ءايبنألا ةّيرشب  Galeرصح  

 رئاس ءاقب عم «ةلاسّرلاو ةّوبنلا اهتضتقا SE تافصب سانلا نع مهزايتما هللا

 «سانلا رئاس دلوي امك Ose مهف .سانلا رئاسك مهيف ةيرشبلا تافص

 «ضارمألل َنوضّرعتيو ءنوتوميو َنوَّيحيو «سانلا رئاس أشني امك نوؤشنيو

 قاوسألا يف نوشميو نوجّوزتيو ةمعطألا تالضف نوحرطيو نوبرشيو نولكأيو

Vo 



 نم هظفحب هللا مهظفح ام لإ نوسني دقو .سانلا رئاسك «نورتشیو لوعيبي

 ام الإ بيغلا رومأ نم نوملعي ال مه مث «نيدلا غيلبت رومأب قّلعتي امم هنايسن

 . سانلا رئاسك هيف مهف هللا نع ملع مهتأي مل اذإف col هللا مهملعي

 بسح GBI ةبلغب نومكحي سانلا نيب مهتيضقأ يف مهنأ كلذ نمو
 هل قحال ءيشب ناسنإل نومكحي دقف , مهاواعدل موصخلا اهمّدقي يتلا ةلدألا

 بحاص هنأ اهب مهيدل te dal نم pli ام ىلع ,th ءرمألا عقاو يف هيف

 وأ قحلا بحاص وه سيل هنأب ٍناسنإ ىلع نومكحي دقو ىهل اومكحف ءٌقح

te cold ailيتلا ةّلدألا رهاظ ىلع  etsريغ هنأ وأ هتنادإ اهب مهيدل  
 نأب نيرومأملا ةاضقلا رئاسك اذه يف مهف «هيلع اومكحف .قحلا بحاص

 يتلا تارامألاو ةلدألا ىلإ ادانتسا ءمكُح نم مهيدل حّجرتي ام قفو اومكحي

 .مهل تمدق

 هيف مهيلع لزني مل امم ءاهنارمعو اهئانب حلاصمو ايندلا رومأ يف مهو
 تارظن اهيف مهتارظن SN .نوئطخي دقو نوبيصي دق .لجو fe هللا نم يحو

 نولصوتي سانلل هللا اهكرت يتلا تاعوضوملا نم اهتاعوضومو «ةيرشب ةيداهتجا
 عدي ال يتلا نيدلا رومأ نم اهلعجي ملو Ey pally ةّيملعلا مهلئاسوب اهيلإ

 مل ام Golly باوصلا ىلإ sl هعباتي نأ نود .داهتجاب اهيف ء ءىطخي هلوسر

 ام dtm هيلع لّرني لجو fe هللا Ob .هبولسأ وأ ء ءاضقلا جهنم يف أطخلا نكي

oteقريبأ ينب ةصق يف ثدح امك .مكحألا بولسألاو موقألا جهنملا هب هل  

 .اهنايب يتآلا

Ulدهتجا اذإ هنإف همكحو لوسرلا داهتجال اهنم هللا هكرت امف نيدلا رؤمأ  

 Se هللا OB .ًاباوص رثكألاو مكحألا وه ام قفاوي مل مكحب مكحف هيف لوسرلا

 يف مكحلا وه نوكي نأ يغبني يذلا مكحلا هيف هل gh ام هيلع dis لجو

 RB همكح ةيضقك «هباتك يف ake لزنأو «هداهتجا ىلع هبتاع امبرو «ةيضقلا

 .ىربكلا ردب ةوزغ ىرسأ يف

 اياضق نع جراخ وه امم ءايندلا مولعب ةقّلعتملا نآرقلا تانايب َّنكل
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 ةفلاخم نوكت نأ نكمي الو .ةلاحم Y GS تانايب ىه .هلئاسمو نيدلا

ل «ریبخ ميكح ءءيش لكب ميلع تانايب يه ْذِ ۽ عقاولل
 الو ley Jou ا

Jiuالإ  le 

 نع لسرلا عافترا ةرورص سانلا yar Js يتلا ماهوألا ببسو ©

 و ىف ًارشب مهنوك نم نيلسرملاب اورفک pl نم قيرف بجعت .ةيرشبلا

 tee ia ] ةروس يف لجو i هللا لاق 0

 )رش ois وم eres م هيلع ذل ail ارس لالض

 . لونج اهب ناک اذإ ة ةروعسم ةقاث : نولوقي «نونجو : يأ :رعسو

 يف ءايربكلا هل نوكتو مهيلع ىلاعتي نأ ديري ءربكتسم :يأ :رشأ

 . ةلاسّرلاو ةّوبنلا هئاعّداب ضرألا

 نولكأي مهنأ يف مهتيرشب مهيلع نيلسرملاب نيبذكملا ضعب ركنأو

 لَم دمحم هلوسرب اوبذك نيذلا نيكرشملا ةلاقم نع لجو Se هللا ربخأف

 ۴ an ] روس يف ا لاقف

 لاي ج هل نو زأ 2ك هلا ىَقلُي وأ ابد عم 3,65 db لِ لزا

 .%(۸) اروم جر لإ Ops نإ : َنوُملاَظلا لاقو .اهنم

 : لجو رع هلوقب اهيف مهيلع هللا درو

 يف َنوُشْمَيَو َماَعَطلا Sst A I َنيِلَسْرَمْلا ّ نم كلب ssi امو

a: 
 (VS) . . .قاوسالا

 .ًالوسر لوسرلا نوك ةرورض نم نأ شيرق وكرشم Ub ماهوألا هذهبو
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 يف لجو رع هللا لاق RB لوسرلاب نيبذكملا نيكرشملا فقاوم نم فقوملا
 :[ V\ :ءارسإلا ] ةروس

 55 51 4 ) es eM َنِم م انَل رقت PY SS :اوُلاَقَو»
 AN طقس وأ ON) Lend We I A ٍبْنعَو dos نم Ee كل

Lsَتْمَعَر  dans Wileلأ  Beًاليبق ةكْئالَمْلاو هللا  (AN)55 وا Sتیب كل  

 oe bes tle ds یتح كيقرل َنِمْؤن ؛ لَو ِءاَمّسلا يف EIA نم
meلَه ير ناس  SSْنأ سالا م امو )4 وسر 1 لإ  SMa 

 . )٤ ٩(4 !؟ًالوُسَر ارش هللا Eau : اوُلاَق ii الإ ْىَدُهْلا مُهَءاَج

 . (ةفسك) ةدحاولا Labi : ًافّسك

Shedمهلباقت ةعامج : يأ  meleكأ كل َنوُدَهْشَي ءالَقك وأ  

 lie لوسر

 .بهذ نم :يأ :فرخز نم

 اوبّذك نيذلا مظعم ةنسلأ ىلع ةّيمهوتلا تالوقملا هذه هابشأ ترّركتو
 . مالسلا مهيلع هللا لّسرب

 سيل هنأ اهيف نابأ تابسانم be يف هتّيرشب WE دمحم لوسرلا دکأو ©

 يتلا ةّصاخلا هلاوحأ يف نايسنلا نع الو ءايندلا رومأ يف أطخلا نع ًاموصعم

 ءاضقلا دوؤش يف هنأ اهيف نابأو ‹ نيدلا رومأ یف يف ذ ةمصعلاب اهل ةقالع هل

 رئاسك val eis يتلا ةلدألا ىلإ دانتسالاب مكحي Lal موصخلا نيب ب لصفلاو

 pict هل ةيداعلا لاوحألا يف وهف pred» نم لدعلاب نومكحي نيذلا ةاضقلا

 كلذ يف نوكيل . هللا دنع نم هب هيلإ ىحوي ًاملع موصخلا لاح هيلع ام ةقيقحي
4 

 . مهل ًايداهو ًامّلعم هجهنم نوكيلو ةاضقلل ةوسا

 هيأر أطخ لامتحا اهرهاوظ نم ىتلا هيلع هللا تاولص هتيرشب ةلثمأ نمو

 ةيضق يف هؤطخ هللا نع غالب الو عيرشت اهب طبتري ال يتلا ايندلا نوؤش يف

 راي هللا يبن مدق :لاق جیدخ نب عفار نع ملسم هاور ام هليلدو «لخنلا ريبأت
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 :لاقف (اجضان ًانسح ًاجاتن يطْعُيلو حلصيل signal : يأ) لخنلا oy 2 مهو

 .(؟نوعنصت ام»

 . ةعنصت انک : :اولاق

 . اريح OS (AS ْمَلْوَل ,ASL :لاق

 . تصقنف .هوكرتف
 .هل كلذ اوركذف : لاق

 5 هب اوُذُحَف Sua رثأ نم ٍءْيَشِب Sil اإ Ses Ul امّنإ» :لاقف 00

ps UL lo نم ٍءْيَشب ASI 

 رومأ نم ماد ام » يتعاطب هيف نيمزلم متسلو .ءىطخأو بيصأ : يأ

 . ْمُكبِراَجَتِب اهقئاقح ىلإ نولّصوتت يتلا ايندلا

Bay ULةصاخلا هلاوحأ يف نايسنلل هْضُرَعَت اهرهاوظ نم يتلا  

 يراخبلا هاور ام اهدهاوش نمف «نيدلا رومأ يف ةمصعلاب اهل ةقالع ال يتلا

سمخ رهظلا je هلي هللا لوسر of ,دوعسم نب هللادبع نع ملسمو
 .ًا

 ؟ةالّصلا B43 :هل ليقف

 Ss امو» :لاقف

 . مّلس امدعب َنْيتَدْجَس دجسف ًاسمخ تیلص : اولاق

 :لاق ةياور يفو

Llpمنم رعب ا  (Slكش 15; «ينوُركذف تيس اذإف .َنْوَست امك  

ASIيف  ipa ab wheملتي مك ولع ام ملم  odes ab ٠ 

 . «نیتدجس

 Ve مقر ثيدحلا حيباصملا ةاكشم نع

 ام وهو «قوقحلا ىلع نيمصاختملا نوؤش يف BE هتيرشب كلذ نمو

 ةلدألا بسحب موصخلا نيب يضقي BE وهف ءهمّهفتن يذلا ثيدحلا يف ءاج

 AN ةقيقح هب فرعي هللا نع هيتأي Gab le بسحب ال مهنم هيلإ مّدقت يتلا

 .رمألا نطاب يف Sl قفاوي ال دقو «ةلدألا رهاوظ قفاوي همكحف

rv4 



 هتصق !cpt رئاسك اهيف وه يتلا ةّصاخلا هرومأ يف هتيرشب دهاوش نمو

 ةوزغ) : يف كوبت ىلإ رئاس وهو قيرطلا ضعب , يف هنم cls يتلا هتقان عم

 ةوزغ ىلإ هباحصأ عم RE لوسرلا جورخ ثادحأ يف ماشه نبا ىور

 : يلي ام قاحسإ نبا نع «كوبت

af)قيرطلا ضعبب ناك اذِإ ىتح راس يع هللا لوسر نإ  CLSهتقان . 

 :هل لاقي هباحصأ نم de Qe هللا لوسر دنعو ءاهبلط يف هباحصأ حرخف

 yas) دهشو !Lad ةعيب دهش نمم : يأ) gsr (Lae ناكو )< نب ةرامع»

 . دوهيلا نم ًاقفانم ناكو ) ola Conall نب eb هلحر ىف ناكو

 لوسر دنع ةرامعو «ةرامع لحر يف وهو Wall نب دیز» لاقف

 WE هللا

o Fd “7 ه2 ع a ت 3 

 يردي ال وهو «ءامسلا ربخ نع مكربخيو ! يبن هنأ معزي دمحم سيلا

 ! ؟هتقان نيأ

Tos sees We هللا لوسر لاقف 

jbمكربخي دمحم اذه : لاق فاجر  alمعزي «يبن  alرمأب مكربخي  

 دقو « هللا ol ام الإ ملعأ y هللاو ينإو « هتقان cyl يردي ال وهو ءامسلا

 vee 53 ءاذكو اذك بعش ىف «يداولا اذه يف يهو gle» هللا يلد

 ke ينوتأت ىتح اوقلطناف اهمامزب ةرجش

 لوسر هانثّدح ۽ يش نم بجعل : لاقف هلحر ىلإ (مّْرَح نب bless عجرف

 نب eb لاق al ءاذكو اذكب هنع هللا هربخأ لئاق ةلاقم نع Lal هللا

 .«تيصللا

 ديز ME هللا لوسر رضحي 2 ملو ةرامع لحر يف ناك نّمم fey لاقف

TAs 



 . يتأت نأ لبق ةلاقملا هذه لاق هللاو

 ىلإ :لوقيو (هقنع يف Cals : يأ) Be SIS ىلع ةرامُع لبقاف

 الف ء« يلحر نم هللا ودع يأ جرخأ pl امو ةيهادل يلحر يف نإ ¢ al دابع

—_Yu— 

 جحا eee فالتخاو را ني « ءاضقلا

 . اهرييستو سر اهئاضق بابسأب ذخألا ىدل ٌنظلا ناحجر ىلع دامتعالاب

 عفنلا قيقحت ةبرجتلا بسحيبو ةداعلا يف وأ لقعلا يف حّجرتي امف

 يف هب مايقلاو هذاختاب ةرورضلا يضقت يذلا رمألا وهف ءهببسب وأ هنم دوصقملا

 .ايندلا ةايحلا هذه فورظ

 يلا ماعلا ىلإ dees ىتح ,She يف هحلاصم قيقحت يف قوت نمور

 هكرتل .كالهلا و أ ررضلا نيقي هب لحو ءائيش لمعي مل ةريبكو ةريغص لك يف
 SN ةبلغب هحلاصم هل قّقحي امب ذخألا

 ام gow ءاجرلا ىلع ءانب .هبابسأو هلئاسو ذختيو «هعرز عرزي عرازلا
 هّلظ يف ha يتلا بابسألاو لئاسولاو لامعألا رشابيو «ةعارزلا نم ديرب
 ال as! as تاربخو يضاملا براجت ىلع ًاسايق «عفنلا هل ققحت اهنأ
 كلمي ال Sf ءهنم هوجري ام يطعُيس هعرز Sb هب ًاعوطقم Lea كلمي OF نكمي
 لبقتسملا تالامتحا نامض كلمي الو «ةّيبيغلاو ةدوهشملا لئاسولا ّلك ءافيتسا
 بسحي مل ةرشح يتأت وأ ءهعرز فلتتف ةحئاج gb دق ذإ ءبيغ وه يذلا
 . كلذ ريغ ىلإ «هلكأتف اهباسح

 قيقحت هنم وجريو « هللا ىلع لكوتيو fox تاالامتحالا هذه عم هّنكل
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 اهذاختا ةرورضب BW ترج يتلا بابسألاو لئاسولا Js ذخّنيو «جئاتنلا
 .بولطملا قيقحتل

 مهناميإ قدصو cade نينمؤملا لكوت ناحتمال كلذك هللا اهلعج دقو

 راحبلا هبوكر يفو «هرافسأ يفو «هتراجت يف هلام Jay ple رجاتلاو

 رجاتي ام ناب Jas ناحجر ىلع He «حبرلا قيقحت يف ًاعمط «رافقلا هزايتجاو
 ىلع ًاسايقو «هتربخ ىلإ | ًادانتسا «ةراسخلا ىلع حبرلا قيقحت هيف حّجرتي هيف

 لامتحا نع لقت ةبسنب ةراسخلا لامتحا هسفن يف رّدقيو «ةداعلا هب ترج ام

‘qlبسحب ةرطاخملا هيف لبقت يذلا لامتحالا نمض رطاخي وهو  dab] 

 .حبرلا تالامتحا نم sl‘ ةراسخلا تالامتحا of هيف حجرتيو

 ىلع thy هلامعأ سراميو «هلضف نم هللا لأسيو .هللا ىلع لكوتيو

 .كلذ

 مل «حبرلا نيقي هيف نوكي ام ىلع ةّيراجتلا هلامعأ يف فقوت alt ولو

 .ايندلا ةايحلا حلاصم كلذب لطعتتو ce ةريسي ًالامعأ الإ دجي

 عيرشتلا رداصم نم نيدلا ماكحأ نم ريثك طابنتسا كلذ ريظن

 الإ هيلإ لصوتلا ىلإ ليبس ال د rte Ol لصي مل ام «يمالسإلا
 ةوقب ال (Sil OS» ةوقب تالامتحالا و أ نّيلامتحالا دحأ ناحجر قيرط

 نم داهتجالاب ًاعرش نوذأملا دهتجملا Bb يف حّجرتي امو ou عوطقملا نيقيلا

 .هنم حجرأ وه ام يتأي ge ءأعطق هب لمعلا هيلع بجي «مكحلا وه هلأ

 hls ىوقأو

 هللا دنع مكحلا وه يذلا Goll ةباصإ يف أطخلا نع هللا افع دقو

 لوصولل هعسو ةياغ لذب يف قداصلا .داهتجالاب نوذأملا دهتجملا ىلإ ةبسنلاب

 هللاو كلذ نم رثكأ كلمي ال داهتجالاب نوذأملا دهتجملا اذه ay Sul ىلإ

 .اهعسو الإ ًاسفن فلكي ال
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 رومأ يف أطخلاو باوصلل ةضرع نودهتجملا نوكي ال نأ هللا ءاش ولو

 مكح لكل ّيعطق نايب اهيف ةلّصفم ةيعطق ًاصوصن لزنأل «نيدلا يف داهتجالا

 . نيدلا ماكحأ نم يعرف

 اهالوتي يتلا ةايحلا تاعوضوم رئاس نأشك موصخلا نيب ءاضقلا نأشو

 . سانلا

 هنأ ولو .مهتاموصخ يف سانلا نيب هب مكحي يقي دجي امل يضاقلا
 ردصي نأ عاطتسا امل نيقيلل ةديفملا ةلدألا هيتأت ىتح مكحلا نع فقوت

 ديفملا ليلدلا دجي نل هنأل ode ضَرْعَت يتلا ىواعدلا مظعم يف ًاماكحأ

 . هيلإ oe امّلِق ردانلا اذهو دج ليلقلا ردانلا يف ل نيقيلل

 .سانلا حلاصم لطعتتو ءءاضقلا لطعتي كلذبو

 هيلع ضرعي اميف Gall ناحجر ىلع دامتعالا نم يضاقلل صانم الف

 . موصخلا نيب لصفيو .هماكحأ ردصي كلذ ىلع ًءانبو ءاياضق نم

 وأ .قوقحلا نم ىح تابثإب امهيتداهش نالدع نادهاش ei اذإ هن

 ol .لودع دوهش ةعبرأب ل تبثت ال يتلا انزلا ةميرج ادع ةميرج وأ ةيانج

 ناديفت ال امهنأ عم ءامهيتداهش قفو همكح يرجي نأ فلكم ملسملا يضاقلا

 وأ cyl طاب ىف يف نيلدع ريغ امهنوك لامتحال ءْنظلا ناحجر نم رثكأ

 . كلذ ريغ وأ امهنايسن وأ امهئطخ لامتحا

 رخالا مصخلا ٌدضو نيمصخلا دحأ حلاصل يضاقلا ءاضق 35

 امنإ ا مقاول ةقيقح رّيغي ال هل Cs «هيلع تضرع JA ةلدألا رهاوظ ىلع

 .همكح نم سانلا نيب ديفتسي Ob هل مكح نمل ًاًيرهاظ ًاغّوسم يطعي

 هلا دنع Sas Gall بحاص وه رمألا عقاو يف ٌّقحلا بحاص ُلظيو |
 ءةبوقعلا هيلع هللا Ly هللا دنع ًاملاظ ٍيضاقلا مكحب رفاظلا ملاظلا لظيو

 بحاص هنأ سانلا نيب رهظف هل مكحف dol نم فّيز امب يضاقلا fle هّنأل

 رخآ ملاظ مرج نم مظعأو AST اذه مرجو .مرجم ملاظ ةقيقحلا يف وهو «قح
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 .هل مكحيل فييزتلاو ليلضتلاب ءاضقلا ٌلغتسي نأ نود Gaull مضه

 مضهب ملاظ ةعداخملاو ريوزتلاو فييزتلاب يضاقلا | ءاضق لغتسم نإ

 امو Aim مضه باذعب همصخ بّذعمو باك روزم فّيزمو محلا

 رظن يف jel بحاص وه هقح مضاه هملاظ ةيؤر باذعو «هتابثإ نع هزجع

 She ران نم ةعطق هيف SEY ءاضقلاب هعطتقي ام ناك كلذل .سانلا

lgرذقب  Syهمرجأ يذلا مرجلا . 

 «لطابلاب مهنيب مهلاومأ List of نع اونمآ نيذلا لجو Se هللا ىهن دقو

 مهو مئثإلاب سانلا لاومأ نم ًاقيرف اولكأيل «ماكحلا ىلإ اهب ءالدإلا نع مهاهنو

 ةروس يف مهل ًابطاخم ىلاعت لاقف < ءمهل SY نوملاظ مهن نأ نوملعي
 [ ۲ :ةرقبلا ]

Yopاوكا  tl Se Sitsىلإ اهب |(,  salاقيرق اوال  

-& (NAA) نوملعت oly ete سالا tpl نم 

 يف سانلل ةوسأ موصخلا نيب , ءاضقلا يف هّلَسر لجو Se هللا لعج دقو
 قيرط 39 موصخلا لاوحأ قئاقح هب نوفرعي ًاصاخ ًازايتما مهطعُي ملف ءاذه

 رئاس لثم مهلعج ;lel كلذ ىلع Ele سانلا نيب اومكحيل «يحولا

 pall جرش ام بحبو dal نم مهيلع ضرعي ام بسحب نومكحي

 بحاص وه هنأ يضاقتلا دنع مهيدل ةّلدألا تحُجر نمف < «مهنظ ىلع بلغي

Soulهل اومكح  Adهللاو . كلذ فالخب رمألا لاح عقاو ناك ولو ءهمصخ  

Jeمضاه ملاظلا باقع كلذ دعب  Sulكلذ نم هيفعي الو  OFءاضقلا  

 لغ هلال اقع كل هديزي لب Le للحي ال يضاقلا مكحف هل مكح

 هنأ اهيف هل نيز Daly ججح وأ ءروز دوهش وأ «بيذاكأ ¿ نم i امب يضاقلا

 ol بحاص وه

 ناميلسو دواد نالوسرلا نايبنلا هب ٌمكح ٍةموصخ ةصق انيلع هللا صقو

 St هللا نابآو dub» مكحلل امهداهتجاو امهرظن ىلإ | ًادانتسا مالسلا امهيلع
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 .ةيضقلا كلت يف دواد هيبأ مهف نم لدعلا ىلإ برقأ ناك ناميلس مهف

 :[ ۲١ :ءايبنألا ] ةروس يف لجو je هللا لاق

Recent 5) OLS; 3535pيف  wisiمنغ ۾ هيف تشفن 5  pilكو  

 ..ًاملعو USS USI 355 َناَمْيَلُس اَهاَنْمُهَمَم (VA) َنيدهاَش مهمكحل

(4)۹. 

Gyهباحصأ ىلع هتدسفأف ليل هيف تعر : يأ :موقلا منغ هيف تشق . 

 :لاق دوعسم نبا نع هدنسب يربطلا ىور امهئاضق ةعقاو نايب يفو

pall : يأ «هتدسفأف هديقانع تبنأ دق 65S 

 . مركلا بحاصل منغلاب oslo ىضقف : لاق

 . هللا يبن اي اذه ريع :ناميلس لاقف

 ؟كاذ امو :لاق

 LOS امك دوعي یتح هيلع موقيف ءمنغلا بحاص ىلإ مركلا GL :لاق
 ناك امك مركلا ناك اذإ ىتح ءاهنم ٌبيصيف مركلا بحاص ىلإ منغلا عفدتو

 .اهبحاص ىلإ wall تعفدو «هبحاص ىلإ ٌمركلا ٌتعفد

 : سابع نبا نع هدنسب Lat يربطلا یورو

Sfبحاص رخآلاو ءثرح بحاص امهدحأ ءدواد ىلع الخد نيلجر  

 . منغ
 نم Ge ملف GE يف همنغ fol اذه نإ :ثرحلا بحاص لاقف

 .ائيش يِئَرَح

 .دواد كلذب ىضقف AU اهّلُك منغلا OB بهذا :دواد هل لاقف

Jyهربخأف «ناميلسب منغلا بحاص  Gilلخدف «دواد هب ىضق  
 .تيضق يذلا ىوس ءاضقلا نإ هللا يبن اي :لاقف ءدواد ىلع ناميلس
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 ؟فيك :دواد لاقف

 US يف هنم جرخي ام هبحاص ىلع ىفخي ال ثرحلا Y :ناميلس لاق

 ىتح اهراعشأو اهفاوصأو اهدالوأ نم عيبي نأ منغلا بحاص نم هلف «ماع

 . ماع لك يف لسن اهل منغلا OB «ثرحلا نمث يفوتسي

 .تيضق امك ُءاضقلا «تبصأ دق :دواد لاقف

UTهللا لوق  Jeدق يذلا ميهفتلا نم وهف «ناميلس اهانمّهفف» : لجو  

 .رهاظ وه امك .يحولا قيرط نع اميهفت وه سيلو «ءايبنألا ريغل هريظن لصحي

 برقأ مهضعب مهف نوكيو ءاياضقلل مهمهف يف ةاضقْلا توافتي كلذكو
 . ضعب مهف نم لدعلا قيقحت ىلإ

 ام يناجلا قيرفلا لاوقأب يئاضقلا هرظن يف يي لوسرلا رثأت ةلثمأ نمو

 : يلي
 ةمعط وبأ ريشب ناكو .راصنألا ةملسم نم قريبأ نب ريشب نب ةمعط ناك

 .قافنلاب نيفورعملا نم اذه

 .ًاقيقدو نْيَعرد هل قرسو ءديز نب ةعافرل ًارادج ةمعط Cas :اولاق

 ايدام ًارثأ كلذ ناكو «قيقدلا هنم رثتني لعجف «قرخ قيقدلا بارج يف ناكو

oe a. 8 . . 

 . قيقدلاو

 ءم هللا لوسر ىلإ ديز نب ةعافر ىخأ نبا نامعنلا نب ةداتق ءاجف

 .ةقرس نم مهنم ناك امو «قريبأ ينب هيلإ اكشف
-o-# 5-25 £. so 5 

 :لاقف «قريبأ نب ةورع
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 حالص لهأ مه تيب لهأ ىلإ اودمع دق ءالؤه َّنِإ هللا لوسر اي
 .هيوذ نع لداجي Joly «ةنيب ريغ نم اهب مهومرو .ةقرسلاب مهومهتاف « نيدو

 اوُمهتا دق ag ءديز نب ةعافرو نامعنلا نب ةداتقل ب لوسرلا ركنتف

 .ةنيب نود قريبأ ينب

aام هيلع هللا  ghعفادي نأ نع هاهنو «صوصألا ةنايخ هيف هل  
 ريشت اهترامأ OF اميس ال «ةنايخلاب نونادم مهف .مهتئربتل لداجي و أ .مهنع

 يل

 اؤمر امن «ةيانج نم مهنم ناك ام [IS ىلع قريبأ ين رمأ رصتقي ملو

 ونب لاق 5 «لهس نب ديبل» :وه ءيربلا اذهو gal هب اوقصلأف ائيرب هب

 : قريبآ

aهب فشك نارق هل هللا  Gloينب  Baalنب ديبل ةءاربو  oeنم  

 . .هب مهلماعي نأ يغبني ب يذلا بولسألاو

 مث «ربيخ ىلإ بره مث ءةكم ىلإ قريبأ ينب نم قراسلا بره ٍذئدنع
 .تامف هيلع طئاحلا طقسف قرسيل ةليل تاذ by بقن هْنِإ

 :ءاسنلا ] ةروس يف ةثداحلا هذه ددصب ةي هلوسرل Jey رع هللا لاق

¢[ 

SSL Cts ssa si Upالو هللا كارا امي سائلا نيب كحل  

 Qe 0 bes روم ناك للا ا هللا | Meat Gall (Ve) نکن

 (MY) ةيآلا ىتح تايآلا )٠٠۷(€ ًاميثأ

 ثادحأ 1 ge “ يتلا zo Js ينارقلا a اذه ء جلامت
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 .نيملسملاو ب لوسرلل ةيئاضقو tye تاهيجوتو

 جهنملا يف ناك دق أطخلا SY ةثداحلا هذه يف ينآرقلا ميوقتلا لزن دقو
 نييزت ىلع نيمصخلا دحأ ةردق ىلع رمألا رصتقا ولو grail بولسألاو

 يف أطخ عقي ملو «هقح زجاعلا ىلع كلذ ببسب عاضو oY زجعو هججح

 يعدتست ةثداحلا نكت مل امبرلف ةي لوسرلا نم يئاضقلا بولسألاو جهنملا

 يذلا ثيدحلا يف BE لوسرلا لوق dee اهيلع قبطنيو ءاهنأشب نآرق لازنإ
 وحن ىلع هل يضقأف ضعب نم هتجحب oll نوكي نأ مكضعب ٌلعلو» : همهفتن

 . (هنم عمسأ ام

 5 نا

 ءاضقلا ةيلوؤسم
 ءةلادعلا fs يضاقلا OY ءةميظع ةيلوؤسم ءاضقلا ةّيلوؤسم لإ

 لامك لهأو «راربألا الإ هيف دمصي ال ءريطخ قلزم ءاضقلا يف لوخدلاو
 مهنم برقأ رجلا للزلا ىلإ مهف ىوقتلا مهدنع تفعض نم UF «ىوقتلا

 ءاكرش اونوكي نأ ءاضقلا ةطلس قيرط نع نوعيطتسي مهو ءلدعلاب مكحلا ىلإ

 نيدتعملاو قوقحلا يمضاهو نيشاشغلاو صوصللاو نيمرجملاو نيملاظلا

 نوطسي نيذلا لولغلا fal ءاكرشو ءءافعضلا رئاسو لمارألاو ىماتيلا ىلع

 «ملاظملا دئاوف مساقت ىلع تامواسملا وأ ىواشّرلاب اّمإ ءةماعلا لاومألا ىلع

 يف ميلألا باذعلاو ايندلا يف شحافلا ءارثلل ةليسو برقأ مهل ءاضقلا نوكيف

 . منهج ران

 هسفن نم ملعي وهو elt هللا ىشخي ب نم هبلطيو ءاضقلل ىَّدصتي الو

 .ءاضقلا نم نورفي مهئاهقفو نيملسملا ءاملع نم عرولا لهأ ناك دقو

 همحر ةفينح وبأ مامإلا مهنمو «مهيلع ضرع اذإ هبصنم Ue of نولبقي الو
 .هعرو ميظعو هملع ةرازغ عم هللا
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 BB هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع
op)ًايضاق لعج  oe baنيكس ريب ج ». 

 . (حيحص هدانسإو» هجام ٠ نباو ىدواد وبأو . يذمرتلاو ven هاور

 :رانلا يف مهنم نائثاو ةنجلا يف مهنم دحاو , ماسقأ ةثالث ىلع ةاضقلاو

 يف نيذلا مه ءالؤهو ءهب نوضقيف Goll نوفرعي نيذلا :لوألا مسقلا

 .رانلا يف ءالؤهو ءهب نوضقي الف قحلا نوفرعي نيذلا :يناثلا مسقلا

 8 :مهئاضق يف اوؤطخأ و ا اوباصأ ًءاوس Lal راثلا يف ءالؤهو ءاضقلل

 مهتيضقأ يف مهماكحأ رثكأو « مار ريغ نم ةيفافتا ةيمر اوباصأ | مهتباصإ

 . ىوهلاو Je اهعزنم

GUI يف نانثاو لا يف Joly ES dh 

  Ubeلجرف ة ةنجلا يف يِ  Sl ieهب ىضقف .

eseفرع  es Soul٠ يف  alراثلا يف وهف . 

Ol يف 56 ٍلْهَج ىَلَع سائلل ْىَضَق Jie 

 . (حيحص هدانسإو» هجام نباو دواد وبأ هاور

Oyزاهج نأل ءاهيف ءاضقلا زاهج داسف ةلودلا ملظ روص حبقأ نم  

 ملاظلا كيرش ىماحلا راص اذإف .اهيماحو ءاهسراحو ةلادعلا بيقر وه ءاضقلا

 . ضرألا ىف داسفلاو ملظلا مع نئاخلاو
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alyىلع انه  ofنادلبلا ضعب يف يعرشلا ءاضقلا زاهج داسف  

 ٌءاغلإ ! ert) ءاضقلا ءاغلإب مالسإلا ءادعأ رفظل ةعيرذ ie دق ةيمالسإلا

  Usنيناوقلاب لمعلاو .يندملا ءاضقلا ىلإ لوحتلاو ٠ ةيعضولا ةيندملا .

 ران نم ةعطق

 pal امب .كلذ ىلع Bos ملسملا هيغا قح نم ملسملا هذخأي امف

 «قحلا Cole هنأ نظيف ءاهب هللضيف ءملسملا يضاقلل ةروزم at نم

 ءاهذخأ يلا حلا ةعطق ردق ىلع اهب بب ات نم ةعطق يه «هل مكحبف

ofثيدحلا يف درو امك «نيضرأ عبس ىلإ ةمايقلا م موي اهقوط ًاضرأ تناك  

 اذكهو ءرانلا يف hans ةرمج اهب BS ةضف وأ Lad تناك ,SI ,حيحصلا

 ام ادع ء ملهج ران نم اهردقب ies «قح ريغب اهبلس يتلا قوقحلا موقت وقت

 ًامومغو ًامومهو .ًاضارمأو «هلاومأل ًافالتإو LY ءايندلا باذع نم هب 7
 . كلذ وحنو بئاصمو

 :ثيدحلا اذه نم دافتسي امم د

 عيطتسن «قبس يذلا لّصفملا هحرشو ثيدحلا اذه يف رظنلا دعب

 :هنم تايلاتلا تادافتسملا صالختسا

 هثعبف سانلا نم هللا هافطصا «رشب ناسنإ WE دمحم لوسرلا-١

 ءايبنألا كلذكو ءرشبلا رئاسک رشب هنم هللا همصعي مل اميف وهف ءالوسر

 ope مهيلع 7 real رم ذِإ ,نولسرملاو

 . مهنم هيل |S مّدقت ىلا ةلدألا رهاوظ

 لوقل SBN ناحجر ىلع Hy مكحلا ءاضقلا يف يفكي- ۴

۳۹۰ 



 . نظاف : يأ (qa يضقأف قداص هنأ ٌبسحأف» 8 لوسرلا

 رال hie نس رقي ال ان الك راو tral نيب wel مك ٤

ledمّرحي الو .ًامارح لحي ال وهف  MWeبسحب موصخلا نيب , لصفي امنإ  

 .هملعب مهنيب مكحيف نوعمتجي هللا دنعو .رهاظلا

yeامّنإف ,ةلدألاو ججحلا ريوزتو ءاضقلا ةليسوب هيخأ & ذخأ  
intيذلا باذعلا عم «ةمايقلا موي ًاباذع هيلع نوكت ران نم ةعطق  deهب  

 .ايندلا يف

۳۹۱ 



 بارعإلاو ةغالبلا

 ةينايبلا روصلاو ةغالبلا هوجو نم : الوأ

 : ىلي ام اهنم .ةدّدعتم ةّينايبو ةيغالب هوجو ثيدحلا اذه ىف
 0 صخر £ ره

 ىلإ ةفاضإلاب رشب الإ انأ ام : يأ « يفاضإ رصق هيف :«رْشَب انا امنإ» - ١

 ءرشبلا هيلإ ضّرعتي ام لثم ىلإ ضّرعتأ ٌيركفلاو يسفنلاو يدسجلا ينيوكت

 pla Ls) «هنم ىنمصعو «ةلاسرلاو ةّوبنلا نم هب هللا ىنافطصا ام ادع اميف

 .ةلاسرلاو ةوبنلا ةّمهم عم

 هيدل امب سانلا نيب مكحي هنأ مهوت عفدل هذه رصقلا ةغيصب ريبعتلا ءاجو

 (نإ) ديكوتلا فرحب ةدكؤم ةلمج (re نوُمصتخت ْمُكَنِإَود - ؟

 .ةيمسالا ةلمجلابو

 يعدتسي ام ةّيمهألا نم هل ٌرمأ اهيلع هينبيس ام نأ ديكوتلل ىعادلاو

 ةيصخش لوح سانلا تادقتعم ىف Gla دق ًاماهوأ ديكوتلاب عفديل «هديكوت

 موصخلا لاح عقاو هيلع ام ةقيقحب هملع ىلع thy مكحي دق هنأو «لوسرلا

 . مهلبق نم هيلع ةضورعملا ةّلدألا ىلإ دنتسملا حجارلا Gh ىلع رصتقي الو
of aرج  ov «teمسمع اس  

(aa 

ray 



 موتي ر عادل

 صرح ٠ a ‹ةليقثلا | ديكوتلا نون ديكوتلا هيف EY الفر د

 . هيلع تضرُع يتلا ةلدألا رهاظب ' لامع le لوسرلا مهل ىضق

 :نارمأ هيف : «راثلا ّنِم ees هَل عطفا امّنِإف» - 4

 عون نم رهو هيا ام :يأ pal :لوألا

 YW oe ام ىلع هللا ةبوقعو رأل isle ىلإ ةفاضإلاب تايب ة ةوقب م نم

 دقو رال نم is أا هل أ ا( ام : يأ نيالا هيشتا : يناثلا

 نأ ىلإ ًارظن «ببسلا ىلع بسملا مسا قالطإ نم لسرم زاجم وه وأ
 ذخأ امل ةرظانم رانلا نم ةعطقب Ch نأ يف ببس هيف هل ىح آل امل هذخأ

 لجو رع هللا لوق يف يذلا ينآرقلا لامعتسالاب هيبش لامعتسالا اذهو

 Te lam يف

 rar yi ss وليسَ
Woر9 9  eo. oF7  

 ىنعم ىلع ةلالدلل ريعتسا يرييخت رمأ هيف :(اهرذي وا اهلمحيلف» - 0

 .ديدهتلاو ديعولا

 بارعإلا نم :ًايناث

 : (رشب انأ امّنإ» = ١

 أدتبملا بصنيف متلو أدتبملا ىلع 0 لعفلاب هب هبشم فرح نإ

 .هب لصتا يذلا (ام) فرحب

ray 



 و .رصحخلا تاودأ نم راص (ام) فرحب هلاصتابو ‹«دیکوت فرح وهو

 3 | ىنعملا ةهج نم لحني هنأل شب الإ انآ ام : لوقن Hate هانعم حرش

Ws 

 4A نومصتخت» - ۲

 فرح ربخ عفر لحم يف هب قلعت امو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلا هذه

ul (3!)عمجلا ةمالع (ميملا)و «باطخلا ريمضف اهمسا  . 

 : «نحلأ نوكي نأ مكضعب لعل *

 : يهو cp :تاوخأ نم وهف ربخلا عفريو مسالا بصني فرح : : «لعل»

ps - iS -c3 - ie Sfp 

 لعفلل ةبصانلا ةيردصملا oh) فرحب ًاريثك bdr ربخ نرتقيو
 .عراضملا

 فاضم Je لحم يف ريمضلا فاكو .بوصنم «لعل» مسا : «مکضعب»

 . عمجلا ةمالع (ميملا)و .هيلإ

jhعراضملا لعفلل بصنو يردصم فرح (نأ) : نحل نوکی . 

 ىلع دوعي ريمض همساو «صقان لعف وهو (نأ) فرحب بوصنم )05%(
 نوكي Sly 5. pall حتفلاب بوصنم (نوكي) ربخ ils) . (مکضعب)

 (gs) ربخ عفر لحم يف (نحلأ

 : (رانلا نمد - ٤

 نم ةنئاك ةعطق :يأ (ةعطق) ل ةفص فوذحمب Ghee رورجمو راج
 .راتلا

 : «اهرذي وأ اهلمحيلف»  ه

 عراضم لعف (لمحي) .قبس ام ىلع عيرفتلا اهانعم «ةفطاع ءافلا

rit 



 ينبم (اه) ريمضلاو -)( هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو .رمألا مالب موزجم

sf)هلثم موزجم وهف موزجملا لعفلا ىلع فوطعم (اهرذي  . 
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CHA) FD) 6) 

fس يل 5 5 0 .  

 : 2 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىصر ةريره ىبا نع

 مورق ge مهم ر رە مه 8 0 مي سر هر وده ه م ما قهر

cpمويلا هنم هللحتيلف «ِءيش وأ .هضرع نم هيخال ةملظم هل تناك  

a 7 a. 6 of “ on8 وف عم 0  as cfص ر  o7 ae 4 $ w 

vecهل نكي مل داو  aEنم عا  wos olsليف  “lleا  

ry 

 يراخبلا هاور

* oe + 2 0 ٠. Fae 
 هللا لوسر نأ : هنع هللا يصر ةريره يبا نعو  ue:لاق

  - 2 aotر وە
  Og ily«؟سلفملا نم .

 ْنَم انيف ٌسِلْمُمْلا :اولاق  GeV.عاتم الو هَل
  aوە  3 o af 8موس  7 7 42 7 ae “2رر 3

 ٍةالصب ةمايقلا موي يتاي نم يتما نم سلفملا نإ» :لاقف  fleesيتايو «ةاكزو

  4 4t- te 277% otم هما  to ‘yeهاا ماش كن هه مس ةئمد
 لذه برصو لذه مد كفسو ءاذه لام لكاو اذه فذقو اذه متش لق

 م هو هع

(pat نأ لبق GS Ss Sp هتانسح ْنم اُهو» vole ْنِم اه at 

 ام  bel dleْمُهاَياَطَخ ْنِم  Geb a ale CS LS«رانلا .

 ملسم هاور

ray 





 : نيثيدحلا يوار (ةريره يبأ) ةمجرت أ

 .ثلاثلا ثيدحلا حرش ىدل هتمجرت تقبس

 د6 د #*

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

 : بيش وأ ae ْنِم هيخأل ube ُهَل Ca نم - ۱

 هب CMe يذلا قحلل مسا «ةمالظلا» اهلثمو CUE رسكب :ةملظَم
 ىلع ناودعلاو عاتملاو لاملا لثم USL ناكأ ٌءاوس هيف هّملظ نم مولظملا
 زمهلاو ةبيغلاو فذقلاو متشلا لثم ًايونعم وأ « برض وأ حرج وأ لتقب دسجلا

 . كلذ وحنو ,ةميمنلاب ضعب نع اهضعب سانلا بولق عيطقتو ءزمّللاو

 .هعضوم ريغ يف ءيشلا عضوو دحلا ةزواجمو روجلل مسا : ملظلاو

 Melby لعف ذ نم ًاردصم «ةملظم» ظفل ظفل يتأيو

 . ةملظَمو ,Gib ًامْلَظ ,CUE ُهُملْظَي ُهَمَْلَط is لاقي

 مذلاو حدملا ناكم وه cel I نوكسو نيعلا رسكب ضرعلا :هضّرع نم

 . هبسنو هبسح وأ ءهلمع وأ .هقلخ وأ «هسقن وأ «هدسج نم «ناسنإلا نم

 . سفنلاو دسجلاو لاملاك هضرع ريغ رخآ ءيش وأ : يأ : ءيش وأ

۳44 



 نم : يأ .قاقحتسالا ىنعمب ةّراج (ةملظم هل تناك نم) يف ماللاو

Guيف مهل ىلاعت هللا لوق يف ماللا ريظن يهو ءاهملظ ةمِلْظَم ةبوقُع  
 يزخلا اوقحتسا دق :يأ «رانلا مهل نأ مرج الإ :هلوقو «يزخ ايندلا

 نإو» :ىلاعت هللا لوق يف اهريظن (ىلع) ىنعمب يه وأ .رانلا اوقحتساو

 . ينغملا يف ماشه نبا لاق اذك ءاهيلعف : يأ «اهلف متاسأ

 هاخأ اهملظ ةملظم : يأ dua «هيخأل» يف ةّراجلا ماللاو

 .اهيف هيلع هيخأ God ةملظم ةبوقع هيلع تناك Ge :لوقن وأ

sacl, - ۲نم  area 

 وأ تنم نم لح يف هلعجي نأ ايدل ةايحلا هذه يف هايل يأ

esنم لمفلاف اذه  cw (be)للحتف : ىنعمو (مرح)  fsام  

teلالحلا ىلإ مارحلا نم . 

 «هللحتيلف» : : ىنعمف اذه (ae ءاهكف ىنعمب ةَدقعلا ie نم وه وأ

 حلاصل لذعلا قاثو يف ملاظلا ؛ jy dl size لح همولظم feo) ام ڈختیلف

 . هتحماسمو هوفعب وأ ag هقح درب ,lei هقاثو is Oy ىّتح .همولظم

ee © BL, OF «geمام وس  

 :(مهرد الو رانید نوكي ال نا لبق» * 

 مهرد الو رانيد دل موي ءءازجلاو باسحلا موي ‹نيدلا موي لبق : يأ

 . هتايح يف اهملظ يتلا ملاظملا ةبوقع نم ملاظلا اهب يدتفي
Bo Re - 7 sok 

 :«؟سلفملا نم نوردتا» - ٤

 مل وأ weer الإ هعم Ge ملو ‹«همهاردو هریناند رسخ نم وه : سلفملا

 ءًاسلفم راص :يأ .ًاسالفإ سلفي سلفأ :لاقي لوألا ىنعملا ىلعف

Eee 



 .ةميقلا ةليئض ةليلق ًاسولف همهاردو هريناند تراص امنأك

 ىلإ راص ىَّتح .لام هل قبي مل اذإ سلفأ :لاقي يناثلا ىنعملا ىلعو
 .دحاو ald هعم سيل :اهيف هل لاقي لاح

 مهرد ال نم انيف سلفملا : مهلوقب سلفملل ةباحصلا ريسفت ءاج كلذلو

  ooهع امم ِ
 ه  :«اذه متش دق يتايو»

 ٍفذق نود ءرخآل Cl ليبس ىلع ee ذإ مالكلا حيبق متشلا

 da فذقو» - ٦

 اًماع راص مث «كلذ وحن وأ رجح وأ مهسب يمرلا قلطم فذقلا لصأ

 يناعملاو راكفألاو مالكلا فذق ىتح ءرخآ ءىش ىلع ِء یش oh فذقلا ىف

Gotلطابلاب وأ  . 
 اذه ىلع ةلالدلل هلامعتسا بلغ ىتح ءانزلاب YL Geet ّمُن

 .ثيدحلا ىف دارملا وهو .ىنعملا

 :فذاقتلاو .هب fy) اذإ Gleb ًافْذَق Siz. sl GE :ةغل لوقت
 .هب Obes اذإ ءاذكب ًانالف GS :لوقتو .ىمارتلا

Jk {Sign ۷اَذَه » : 

 JS ىلع قلطي راصف .هتلالد يف عّسوت ىرج مث «فورعم لكألا لصأ
 هب عفتنا ءاوس Gm ريغب لاملا ذخأ يف ابلاغ لمعتسي راص مث ءلاملل ذخأ

 . هريغب وأ pa ذخالا

 رارصإلا عم قح ريغب لاملا ذحأ ىلع ةلالدلا يف لكألا لمعتسا دقو

 همحل نم اءزج نوكي ىتح si} ام كلهتسي لكالا jy هدر مدع ىلع

١ 



 لجو Je هللا لوق كلذ نمو cade ناك ام ىلإ لوكأملا در عاطتسي الف «همدو

 :[ ٤ :ءاسنلا ] ةروس يف
ile [atl ott 5 ht ipa OLاَمْنِإ  Istيف 5  ighارات  

 (GV ًاريِعَس َنْوَلْصَيَسَو

~Aمد كْفَسَو»  da 

 ص ea Ore ىنعم لصأو ءهحرج وأ هلتق : يأ

 pill HALE اهّمضو ءافلا رسكب همسي ;SAL َمّدلا His :ةغل لوقت

 .كيفَسَو كوفسم وهف

 : «هتاتسخ نم اذَهَو هتانسح نم اَذَه ىطغيق» - 4

 امم تاملظملا باحصأل ءازجلاو باسحلا موي ديدستلا نوكي :يأ

 تانسحلا نأ «لدعلاب اهرادقم ىلع « هتایح يف ;VENT يتلا هتانسح نم كلمي

 . ةمايقلا موي ةميق هل امم هتاذ دعب هكلمي يذلا ديحولا ءيشلا يه

 فوصومل ةفص يهو « نسح es ge «ةنسح عمج :تانسحلاو

 لکو .هبر ةاضرم ءاغتبا هتايح يف اهلعف يتلا ةنسحلا ةلصخلا : : يأ «فوذحم

 امم هبر ىلإ ناسنإلا اهب برقتي ةبرق وأ .ههجول ةصلاخ لجو bs هلل ةعاط

 اهعمجو ءةنسح وهف رغصو لق امهم «يرايتخا بسك نم لجو Je هلبقي

 . تائیس اهعمجو ةئيس ,els . تانسح

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاف

 هلامعأ فئاحص يف ناسنالل بتكت تانسح ربلاو ريخلا لامعأ لکو ءركنملا

 . لجو رع هیر هجو le ىغتبا دق ناك 15( «تاحلاصلا

 , Jsتائيس بونذلاو يصاعملاو تافلاخملا .

  ۰نق  GS Cdلبق  SIههْيَلَع ام ىَضَقُي :

۲ 



 ءاهت د دّدسي تانسح هيل جي الو «تاملظم باحصأل نيم وهف ٠ , يقيقحلا

 . باوثلاب هيلع ًافاكي

 وهو هذعب ام نأ ىلع (JI (o) طرشلا فرح Be لوسرلا لمعتساو

 نفت ol هعم J يذلا ميظعلا هللا لضف ىلإ ًةراشإ 643 كوكشم طرشلا لعف

 . قوقحلا باحصأل ت تاملظم نم هيلع ام دّدسي نأ لبق .نمؤملا تانسح

 2 د F gf نر 8 7 Fe ga ee g ي

 : «رانلا يف حرط مث هيلع تحرطف مهاياطخ نم ذخا»- ١

 يذلا بنَّذلا ةئيطخلاو ,Lal Gat Jw ,ةئيطخ عمج :اياَطَحلا

 .دصقو دمع نع نوكي

 نم قيرفل اهنم ديدستلا دعب تانسحلا نم هسالفإ روهظ دعب : يأ

 قوقح ديدست نوكي ءايندلا ةايحلا ىف مهملظ نيذلا قوقحلا باحصأ

 «مهتاملظم ردقب مهملظ دق ناك نم بونذ نم لّمحتي Ob ةيقابلا تاملظملا

Glasهرازوأ ىلإ . 

 رازوأ نمو «هسقن رازوأ ٌكاماحو «تانسحلا نم ًاسلفم راص لق هنأ امبو

 قوذي امم هباسح دّدسيل رانلا يف حرطُي نأ ٍذئئيح هقاقحتسا نإف .مهملظ نم

 GUS لدعلا نوناق Gb «باذع نم

 نك ابن ا

 : ماعلا حرشلا ج

 اهلمشي دق هب كارشإلا نود نم يه يتلا هللا قوقح يف ملظلا ناك اذإ

ualهتمحرو هللا ةمكح هب يضقت دق يذلا نارفغلا . 

Obالو ةّرذ لاقثم هيف عيضي ال يذلا لدعلا نوناقب ةلومشم دابعلا قوقح  



 رفغي ناويدو .هب كارشإلا وهو هللا هرفغي ال ناويد :نيواود ةثالث يهف

 نود نم هللا نيبو مهنيب اميف دابعلا ملظ نم نوكي ام وهو celts ام هنم هللا

 .دابعلل دابعلا ملظ وهو cles ال هلدع هيف هللا ميقي ناويدو «هب كارشإلا

 هللا يضر ةشئاع نع «ناميإلا بعش ىف ئقهيبلاو دمحأ مامإلا ىور

 : للك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع

 :ةثالث نيواودلا»

 ال هللا op ‘bes رع هللا لوقي cal كارشإلا هللا هرفغي ال ناويد ©
 وه OF مو ه

 4 pee نا رفغي ش

 نم مهضعب صتقي ىتح مهنيب اميف دابعلا ملظ هللا هكرتي ال ناويدو ©

 ىلإ كاذف ¢ هللا نيبو مهنيب اميف دابعلا ملظ هب هللا be ال ر داویدو ©

 . (هنع زواجت ءاش ْنِإَو «هب ole ءاش نإ هللا

 هللا قوقحو LS ىلع ةينبم دابعلا قوقح :انؤاملع لوقي كلذلو

 .هب كارشإلا ادع اميف : يأ .ةحماسملا ىلع ةّينبم

OB هيف ءانثتسا ال ًامزال ًارارق قئالخلا نيب لدعلا ةماقإ تناك UY, 
a . .0 يم م 8  

 اهنم للحتي ىتح هللا دابع اهملظ يتلا هتاملظمب اقثوم ةمايقلا موي لظي ناسنإلا

 ىتلا هتاّملظم نم ends ءايندلا ةايحلا ىف هرمأ كرادتي of هيلعف

 ىلع لوصحلل مهفاطعتساب وأ ءاهلهأ ىلإ قوقحلا درب كلذو « هللا دابع اهملظ

 ىلع نيدلا موي هتانسح نم اهنع هللا مهضوعي الغل « مهوفعو مهتحماسم

 فت مل Of هيلع اهحرطيف ءاهريداقم ىلع مهتائّيس نم deh ob وأ ءاهريداقم

 اهملظ ىتلا تاملظملا قوقح ديدستب هتانسح

 قل



 يذلا حلاصلا لمعلل «ملسم» ةياور يف ةلثمأ ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاو

 .«يراخبلا» ةياور ىف Ube ءاج

 يف اريظن يورخألا سالفإلا يف دراولا تائيسلا نم ليمحتلل فرعن الو

 ةيلاملا قوقحلا لك od نأ نيدملا هعم عيطتسي ال يذلا يويندلا سالفإلا

 لدعلا ةماقإ نم ةقيرط يهف «لاومأ نم كلمي Le نينئادلل هيلع ىتلا

 .لماكلا لدعلاب لجو Je هللا اهرّدقي يورخألا

 ةروص قيبطت بولسأ مدختسا BE لوسرلا if Syl نايبلا عيدب نمو

 ءازجلا اياضق نم ةيضق ىلع سانلا نيب ةعئاشلا ايندلا ةايحلا روص نم ةفورعم

 .اهيلع قّبطت ob ىرحأ يه يورخألا

 فيك نوفرعيو «سلفملا وه نم ةيراجتلا مهقاوسأ يف نوفرعي سانلاف
Shyنينئادلا عامتجا دنع سالفإلا هل  coleءافولا نع هلاومأ زجعو  

 نيعأ نم مهطقسُي OY «ةميظع ةيشخ ايندلا ةايحلا راجت هاشخي رمأ وهو

 مهمرحيو «ةمزالم ةقئاضل مهضرعيو «ةيراجتلا قوسلا نم مهججرخيو «راجتلا
 يف مهل تناك يتلا ةقومرملا ةناكملا لعب ‹ مهعم لماعتلاو مهب سانلا ةف نم

 . ةّيراجتلا مهتالماعم

pot040 راما  

 .«؟سلفملا نم نوردتا»

 نودع ley :هلوق هنمف ی لوسرلا تانايب يف رّركت دق بولسألا اذهو

 .لاجرلا هعرصي ال يذلا :اولاق .ةعراصملا لطب :يأ fea َةَعّرّصلا

 . «بضْعْلا ie ُهَسْفْن SUL يذلا هتکلو كاذب سیل» : لاق

 . دوعسم نبا نع ملسم هاور

 دارأ يذلا يقلخلا ًموهفملا بولسألا اذهب BE لوسرلا مهل نابأ دقل

16 



 دنع هسفن كلمي يذلا وه Lie ةعراصملا لطب ن وهو ll مهميلعت

 نيب ىتلا ُهَسْفَن «هل نيعراصملا ىوقأ بلغي نأ 2 ay كلذو «بضغلا

cory 

a ٤ 36 . : 
 نإ :اولاقف سلفملا نع لوسرلا مهلاس :همهفتن يذلا ثيدحلا يفو

 .عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلفملا

 ءرطخأو مهأ وه ام ىلإ مهلقن مهايند رومأ نم نوفرعي امب اوباجأ املف
 . ءازجلاو باسحلا موي « ةمايقلا موي سالفإلا وهو

 تاحلاص لامعأب ةمايقلا موي gl نم وه هتمأ نم سلفملا jt مهل نابأف

 نم ,St ًارازوأ لمحي كلذ عم يتأي هنكل «تاعاطلاو تادابعلا لامعأ نم

Sraوأ فذق وأ متشب ناودعكو «قح ريغب رلام لكأك « هللا دابع اهملظ  

 . ةحارج وأ لتق

 :تاملظملا هذه ىلع ةلثمأ BE لوسرلا برضو

 . قح ريغب متشلا ةمِلظَم ركذف ©
 .لطابلاب فذقلا Ls ركذو ©
 . ملظلاو ناودعلاب وأ ءلطابلاب سانلا لام لكأ ةملظم ركذو ©
 Om ريغب wally (Ge ريغب ea كْفَس ةملظم ركذو ©

 ضرعلا نم ةملظملل «ملسم» ةياور يف اءاج نالاثم فذقلاو دش اف

 . «يراخبلا» ةياور يف تءاج يتلا

 ةياور يف cele ةلثمأ ّقح ريغب برضلاو pill كفسو لاملا لكأو

 .ضرعلا ريغ نم Wh «ملسم»

 ةنيبملا ملسملا ىلع ملسملا تاَمرُح عاونأ لمشت ةدراولا ةلثمألا هذهو

 ملسُملا ىَلَع piel لك :لوقي ذإ لَو Gol نع حيحصلا يف تبث اميف

 .(ةضرعَو ;SL همد : مارح



 نم رذحت «ةنسلاو نارقلا صوصن ىف تاريثك تاليصفت تدرو دقو

beوأ ءهلاومأ يف كلذ ناكأ ٌءاوس .هقوقح ىلع ناودعلا نمو «هيخأل خألا  
 .هرضي وأ هيذؤي ٍءيش يأ يف وأ «هفرشو هضرع يف وأ « هتايحو هدسج يف

 % مي *

 : لدعلاب صاقتلا ةدعاق

Jeلوسرلا نع نايورملا ناثيدحلا ناذه  otal REءامهتالالد مهفتن  

 تانسحلا مّيق ريدقتل ًاحلاص Ie ًاقيقد ًانازيم ةمايقلا موي هللا دنع َّنأ ىلع

 الو Ss نود ضعب نم اهضعب ةصاقمو «ملاظملاو تاربملاو «تائيسلاو

 ةصلاخ ةلوبقم ةقدص تناك ول اهباوث لثمب الثم pp مهرد ةئمب ٌةملظمف
 ةصلاخلا ةلوبقملا تاولصلا نم تاولص اذك لداعت يهف dey je هللا هجول

 اذهب WT ىلع ,مهردلا ةئمب Glial باوث لثم هللا دنع اهباوث al هجول

 Se هللا لدعو ءانيلع رذعتم ديدحتلاف دّدحُن الو ةلداعملا ريدقت ريوصت برق

 .ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ةّرذ لاقثم هنع fas ال لجو

 ءهتانسح نم لداعملا ٌردقلا ملاظلا نم ذخؤي ةلداعملا ريدقت دعبو

Chisكلذب نوكيو «مولظملا تانسح ةفيحص ىلإ فاضيو «هتفيحص نم  
- 

 . صاقتلا

 نم ىلع حرطيو اهنم ذخؤي نيح مولظملا تائيس يف كلذ ريظن يرجيو
 .ةّصاقملا ليبس ىلع هنم ذخؤت تانسح هيدل قبي مل يذلا «هملظ

* & # 

 : مثإلا BLS نمو حئابقلا حبقأ نم ملظلا

 لقأ اهكردُت يتلا حئابقلا حبقأ نم مهقوقح ae lb ناك اّملو
 «هسفن ىلع لجو رع هللا همرح » هللا دنع مثالا رت ڈاک نمو اكاردإ قئالخلا

 يذلا ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاح ام اذه ىلع لد Alyn هدابع نيب هلعجو

¥ 



 كرابت هللا Of هيفو cy نع هيوري اميف BE ّينلا نع ءٌرذ يبأ نع ملسم هاور

 :لاق ىلاعتو

Upين «يدابع  CSالف ءامّرَحُم ْمُكَنَب ُهتْلَعَجَو ءيسفت ىَلَع َملظلا  
 . «اوملاظت

 يف هسفنب هدابع Ce لجو je هللا 3 ظحالت ei نايبلا اذه يف

 ىلع ًامّرحم هلعج مث .هسفن ىلع همّرحف «مهقوقح نيرخآلا ob عوضوم
 لاقثم ًادحأ ملظي ال ىلاعتو هناحبس هنإف ملظلا هسفن ىلع هللا م مّرح Shy «هدابع
 14 : ءاسنلا ] ةروس يف لجو ie هللا لاق 6353

a نم Se isla; ELS كت S15 6399 َلاَقثم as ال ab op 

 . )° ) ًاميظَع ًارجأ

 مهنکلو ًائيش مهملظي ال هنإف ee يف هلع لجو Bo نيحو

 :[ ٠ توي ] ةروس يف لجو ع هللا لاق « مهسفنأ اوملظ يذلا مق

 + مهقوقح هللا دابع يع pli يذلا اظل لمه Vs هللا Ob كلذلو

eS)َذخأ هدا هذخأ اذإف ءاهلهأ ىلإ قوقحلا يّدؤيلو « بوتيل هلهمي دق  pe 

 يف هللا هيمريف لديكي مكو .هركم يف هللا هعقويف ملاظلا ركمي مكو «ردتقم

 هريغل ًاكَرَش ٌبصن امّبرو ءاهتيحض وه ناكف هريغل ةرفح رفح امّبرو «هدیاکم

 . هيف وه عقوف

 ME هللا

 لي مل هذا اذإف م ميل يلعي هلا 0

 ميل هذ نإ Ab يهو ىلا لح 15( ;a خا كلذكو»

 1١١[. :دوه] (۱۰۲) ٌديِدَش



 سيل «هدنع ةباجتسم هتوعد تناك كلذل «مولظملا ريصن لجو So هللاو

 . باجح هنيبو اهنيب

 لَك هللا لوسر ينثعب :لاق لبج نب ذاعم نع ملسمو يراخبلا ىور

 :لاقف

gb Sipنم م امو  JAباتكلا » eeeةَداَهَش ىلإ  Siهللا لإ لإ آل  

alsَكِلَذل اوُعاَطأ م مه ناف هللا ُلوُسَر  jl releهللا  ree alسمخ  

oils3 يف  ob Bs fsضَرَتْفا هللا نأ مهمل كلذل ٍوُماطأ ف  

Ley 3 Biz releنم  reelدرتف  bb pele (déاوُعاَطأ مه  UI 

SULمت 1555  mallyسيل هنإف مولْظَمْلا 5563 قتاو  gEٌباَجح هللا َنْيَبَو ». 

 هللا يضر بلاط يب بأ نب يلع نع «ناميإلا AES Jag ىورو

 8B هللا لوسر لاق :لاق هنع

Shyٍموُلْظَمْلا َةَوْعَدَو  ‘ Liهللا لاس  (aesهللا إو  Yاذ غنم  iS 

(A> . 

 .داصرملاب مهل هللا OW هللا دابع نوملظي نيذلا inal الأ

 د 6 *#* ,

 : نيثيدخلا نم دافتسي امم د

 : يلي ام اهنم ةريثك دئاوف نيثيدحلا نيذه نم دافتسي

 ال لجو Je هللا Of نايبو cath دابعل ناسنإلا ملظ رمأ نم ديدشتلا - ١

 .هلدع هدابع نيب ميقي نأ نود هكرتي

 هتاملظم نم مهنم JS Jae ن أ ىلع نيملسملا لب لوسرلا تح ۲

 ٌقحالْيَس لجو je هللا Jac SY ءايندلا ةايحلا يف هللا دابع ضعب اهملظ يتلا

 .اهلهأ ىلإ قوقحلا G55 ىّنح «نيدلا موي نيملاظلا

 لجس يف امم نوكي نيدلا موي ملاظملا قوقح ديدست Sf نايب -*



 ىلإ فاضُيو wees يذلا ٌّقحلا ةميق ردقب ماغلا coli نم ذخؤيف

 نم ذخأ تانسح نم هباتك يف ام ىهتنا اذإ ىتح «مولظملا تانسح ةفيحص

 تائیس ىلإ ت تفيضأف AN هيف هملظ يذلا حلا ةميق ردقب 7 تائيس

 ‹نيدلا موي سلفملا وه مح سلفملا sf ىلإ BE لوسرلا هيجوت - ٤

 ىلإ فاضتف ءايندلا ةايحلا يف اهلمع يتلا هتانسح نم ذخّؤي يذلا وهو

 هيلع ام يدي نأ نود ws ءايندلا ةايحلا يف مهملظ دق ناك نيذلا فئاحص

 AS ىضقُي نأ لبق US هتانسح ىنفت ىتح < «مهحمستسي وأ .قوقح نم مهل

 ايدل يا تامل يف «نيرخالل قوقح نم هيلع ام

 [ يهلاومأ وأ ءمهسفنأ يف مهئاذيإب نوكي سانلل سانلا ملظ-ه
 < ريغ نم «مهضارعأ

0 # 

۰ 



 بارعإلاو ةغالبلا

 ةينايبلا روصلاو ةغالبلا هوجو نم : الوأ

 : يلي ام اهنم «ةدّدعتم ةيغالب هوجو نيثيدحلا نيذه يف

 ماعلا هيجوتلا بولسأ وه «يراخبلا» ةياور يف ثيدحلا بولسأ ١-

 . مومعلا ظافلأ نم وه يذلا (نم) طرشلا مساب ةرّدصم ةّيلك ةدعاق نايبب

 ةيأ نيبطاخملا يف فداصت ال يتلا «ةرثؤملا ةيوبرتلا بيلاسألا نم اذهو

 .ةداص ةّيسفن ةبقع

 ٍةركف نع لاؤسلا بولسأ وه «ملسم» ةياور يف ثيدحلا بولسأو - ۲

 رمألا اذه نأ نايبو «هباشم ينيد رمأ ىلإ مهب لاقتنالا مث ءاهنع نوفرعي

 .«سلفملا» ظفل هيلع قلطي نأب joi ينيدلا

 يتأيو» : يف «اذه» ةراشإلا مسا ثيدحلا يف 8B لوسرلا مدختسا -

 كاذو اذه لقي ملو «(اذكهو . . .اذه لام لكأو لذه فذقو اذه متش لق

 . . .كلذو

 نيطيحم نونوكي تاملظملا باحصأ Sf ىلع ةلالدلا ضرغلا Of رهظيو
 لاحلا ئضتقمل ةقباطملا ةغالبلا نمف .مهقوقحب نيبلاطم !colo موي هب

 .بيرقلا ةراشإب مهيلإ ةراشإلا

a 



 أ نم سلفملا Sfp : هلوق يف نام ديكأتلا فرحب ربخلا ديكأت ¢

 ne ليوحت هيف ربخلا نومضم by .ةيمسالا ةلمجلابو ». . . يتأي نم

 عقوم مهنم عقي دقو «هنولهجي ينيد موهفم ىلإ «هنوفرعي موهفم نم
 . بارغتسالا

 فرح مادختساب (هتانسح تينف (jb :«ملسم» ةياور يف ءاج 0

 ٌةبسن وأ «هلوصح يف كوكشم طرش لعف ىلع لحدي يذلا lp» طرشلا

 يتلا هللا ةمحر عساو ىلإ ةراشإ ءاهريغ نم لقا نيِدّدعتملا دارفألا يف هلوصح

 لبق هتانسح ئنفت نم نيملسملا يف لقي ىتح «تانسحلا باوث اهب فعاضي
 .قوقحلا باحصأل تاملظم نم هيلع ام دّدسي نأ

ulنود طرشلا قلطمل يهف «يراخبلا» ةياور يف «نإ» طرشلا فرح  

 Oly :هلباقم يفو لوألا لامتحالا يف اهداريإ ليلدب هيلع تلخد ام ةظحالم

 .«تانسح هل نكي مل Oly . ...حلاص لمع هل ناك

 بارعإلا نم :ًاينا

 يف هلعفو .أدتبم عفر لحم يف طرش مسا (ةملظم هل تناك نم»-١

 .عوفرم ناك مسا «ةملظم» و .«ةملظم»

 فوذحمب قّلعتم «هيخأل» : (هللحتيلف ء يش وأ هضرع نم هيخأل» ¥

 «هضرع نم» كلذكو .ردصم اهنأ ىلع «ةملظم» ب قّلعتم وأ «ةملظم» ل ةفص

 لعفلاو «رمألا مال «ماللا» و .طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا «هللحتیلف» و

 لوعفم ريمضلا (ءاه)و (نم) ىلع دوعي ريمض لعافلاو «رمألا مالب موزجم
 . هب

 «ةيفرظلا ىلع بوصنم : لبق :(مهرد الو رانيد نوكي ال نأ لبق» - *

1۲ 



 .عوفرم لعاف «رانيد» .دجوي ىنعمب صقان ريغ مات لعف انه :«نوکی»

tلمع هل ناك نإ» . deh,لعف ناكو « مزاج طرش فرح («..  

 . مزج لحم يف هؤازجو طرشلا باوج eh . . مزج لحم يف طرشلا

 رورجمو راج «انيف» .أدتبم «سلفملا» : «مهرد ال نم انيف سلفملا» 0

 (ال» .ربخ عفر لحم يف لوصوم مسا «نم» سلفملا نم لاح فوذحمب قلعتم

 .اهمسا «مهرد» . سنجلل ةيفان

41۳ 





69) NE) 

 :لاق 88 هللا لوسر Of «هنع هللا ىضر ٍدوُعْسَم نب هللادبع نع

Oe)هللا  blo Seْنَعَو ءامیقتسم  ogطارصلا  COامهيف  

Gade Sitىَلَعَو  EY bet ANIَدْنِعَو  bia obعاد  J 

 ji ie م مه uls ىع عاد كلذ َقْوَفَو ءاوُجَوْعَت الو ءطاَرّصلا ىلع اوميقتسا

asنم ايش  SiN EUsلاق : Cragال  ol S55 casasهجلت ةحشفت » . 

alae afسلتك  
 :ربخاف هرسف مد

St » هللا مراحم ةحتفملا =r) bly phe وه bial bly 

bly Oa وه bl pall ob ىلع يعاذلا لَو هللا دودح ae al Spel 

Mos 4s بلف یف هللا heel; 43 3 نم cell 

 . حيحص دنسب نيزرو faves مامإلا هاور

 نع يذمرتلاو ناميإلا :an ىف يقهيبلاو مكاحلاو دمحأ هاورو

 OS نب ساؤنلا

 : يلي امك مكاحلاو دمحأ مامإلا جيرحتب oll نع يطويسلا هدروأو

Shهللا  JUىَلَعَو ءاميقتسم اطارص  bial ceِناَروُس  

£\o 



 عاد bial باب ىَلَعَو BEY روتس A ىَلَعَو ٌةَحَتْفُم el اًمهيف

 نم ek عك Lae لَو byt Hiya | lest ri gal اي :ُلوُقَي

«bt 3ْنم ًاَئْيَش حتي 3 ناَسنإلا َداَرَأ اًذِإَف  Gilsكيو : لاق بابل  

 . ةجلت eat نإ كنف canes ال

eae SGM, (J هللا ُدوُدُح ob ty ey ٌطاَرّصلاف: 

  pyleهللا  . SUEيعاَّدلا كلذو  ob Heيعاّدلاو . هللا ٌباتك : طاَرصلا

 نم  O35ظعاَو  ailيف  4s adiمِلْسُم «.

 .هتحص ىلإ ريغصلا عماجلا يف يطويسلا راشأ



 :ثيدحلا يوار (دوعسم نب هللادبع) ةمجرت أ

 فرعيو hgh لفاغ نب دوعسم نب هللادبع نمحرلا دبع وبأ وه- ١

 نب ةكردم يف كي هللا لوسر بسن عم هبسن يقتليو eT ناب ًاضيأ
sell 
 راد B$ ّيبنلا لوخد لبق ملسأ دقف ءاوملسأ نيذلا لئاوأ نم ناك ۲

 لخد نم سداس ناكو :ليق «ةرشعلا نود مالسإلا ىلإ هوقبس نيذلاو «مقرألا

 «نيملسملا ءافعض نم ناكو «نيرشعلا نود ذئموي هرمع ناكو «مالسإلا يف

 . مهئارقفو
 هتمدخو oe Coles «هصاوخ نم ناكف BE هللا لوسر هافطصا * 

 .امهعلخي امنيح هيلعن هل لمحي ناكف «رفسلا يف هروهطو هيلعنو هكاوس يف

 هلوط دزي مل فقو اذإ ءةمدألا ديدش ًافيحن ًاريصق محّللا فيفخ ناك - ؛

 .لاجرلا لاوط نم سلاج لجر ىلع

 BE لوسرلا نم هيجوتب اهيلإ اورجاه نيذلا عم ةشبحلا ىلإ رجاه  ه
 مامإلا هجرخأ اميف هسفن وه كلذب Ede امك Shey نينامث نم ًاوحن اوناكو

 .دمحأ

 ءردب ةوزغ دهشف «هناوخإ لبق ةنيدملا يف لوسرلا ىلإ ةدوعلا لجَعَت مث
 .دهاشم نم اهدعب ام مث



 ام ed تيضر» :هنأشب لاقو ءةنجلاب كب هللا لوسر هل دهش -5

 مكئّدح امو» . دبع مآ نبا اهل طخس ام اهل تطخسو as مأ نبا اهل يضر

Iلوسرلا هل لاقو .«هوقّدصف دوعسم  GE Lily BEهنيب ىخآو «مّلَعُم  
 .ذاعم نب دعس نيبو

 تام نالجر :لاق صاعلا يبأ نب نامثع نع Sle نبا جرخأ

 .رساي نب راّمعو .دوعسم نب هللادبع :امهبحُي وهو ةا ّيبنلا

 . هيدهو ,4s) «هتمس يف هيي يبنلاب dats ناك -۷

Aلهأ نم ناك -  aملعلا ريثك ناكو  HKهنع يور اممو « هللا  

 . «تلزنآ اميف ملعأ انأ و الإ ةروس csi ly :لاق هنأ

 .ةروس نيعبس RE هللا لوسر يف نم تذخأ .:لاقو

 يف نوعدتبي نيِذّلا ىلع راكنإلا ديدشو IL كّسمتلا ديدش ناك- 9
 يف داهتجالا نم نسحأ ةنسلا يف داصتقالا» : كلذ يف هلاوقأ نمو «نيدلا

 . (ةعدبلا

 نيب لفنتلا ىلع بظاوي «ليللا نم دّجهتلا ريثك «عرولا ريثك ناك - ٠
 ملعي ٠ ؛نيملسملل حصنلا ريثك لا نيد ىلع ةريغلا ريثك ءءاشعلاو برغملا
 ناكو . هيف ys مّلعتلا ىلإ وعديو «نيدلا مولع نم هيدل ام play ءنآرقلا
 نع ٌتفعض Cd اذإ :لاق كلذ يف لئس نيحو ,موصلا ليلق ة ةالصلا ريثك

 . مايصلا نم JY Cot ةالصلاو .ةالصلا

 نم راصو رجع هع يف الام تسب يرد «ةفوكلاب ًءاضقلا يلف

ttبنک ءاهيلع ًاريمأ هثعب يذلا راب  busهيف لاق 8 لهآ ىلإ  

ilyمكيلإ تثعب تثعب ىنإف : دعب  lal neeامهو .ًاريزوو ًامّلعم هللادبعو  

 ينإو clogs اودتقاو ءامهل اوعمساف BE» هللا لوسر باحصأ نم Lal نم

۸ 



 . يسفن ىلع هللادبعب مكترثآ دق

 ريدقتلا ميظع وه ناكو ءهب ةيانعلا ديدش باطخلا نبرمع ناكو

 .امهنع هللا يضر رمعل ٌبحلاو مارتحالاو

 :اهنم ,ةسيفن تاملكو لاوقأ ae ترثأ ١١

 نم ذخأي نأ مكنم عاطتسا نمف « هللا ةبدأم ails ءنارقلا اذهب مكيلع» ©

 . «ملعتلاب ملعلا مّن ‹لعفيلف هللا ةبدأم

OMeتح ةّرْمَج ىلع مكدحأ ضعي  je lbsهاضق رمأل لوقي نأ نم  

 .«نكي مل اذه تيل : هللا
a ~ . 82 0  

 لوط ىلإ جوحا ءيش ضرألا رهظ ىلع ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاو» ©

 . «ناسل نم نجس

 كلملا باب عرقي نمو «كلملا باب fb ٍةالص Gas امد ©

 .«هل تمي

 ىلع ةزانج Bl اوُدَجوف HE قارعلا لهأ نم طهر يف لبقأ - ۴۳

 اذه :لاقف ةزانجلا بحاص هيلإ ماقف ءاهأطت نأ لبإلا تداك دق .قيرطلا رهظ

 دوعسم نب هللادبع للهتساف . هنفد ىلع انونيعأف BE هللا لوسر بحاص زذ وبأ

 ثعبتو ,Sam تومتو كّدحَو يشمت» RE هللا لوسر قدص :لوقيو يكبي

 .(كدحو

 .هوراوف هباحصأو وه لزن مث

 نيثالثو نيتنثا ةنس اهب تامف «نامثع ةفالخ يف ةنيدملا ىلإ داع ٤

(TT)هنس نيتسو عضب نع , عيقبلاب نفدو ةرجهلل  . 

 اي : هنأشب بلاط یب ,أ نب يلع نينمؤملا ريم أ سلجم باحصأ لاق 6

 نسحأ الو ًاميلعت قفرأ الو Arie نسحأ ناك الجر اني انيأر ام «نينمؤملا ريم

 مث ءاولاق ام ىلع مهرقأف . دوعسم نب هللادبع نم ًاعرو ust‘ الو «ةسلاجم

£\4 



 مّرحو هلالح لحاف نآرقلا أرق «لضفأ وأ اولاق ام لثم هيف لوقأ ينإ ّمِهَّللا :لاق

 . هنع هللا ىضر

 . ةباحصلا ةايحو حيباصملا ةاكشم نم اهتعمج ةمجرتلا

 : (ناعمس نب ساونلا) : ةمجرت

 نب ةركب يبأ نب هللادبع نب دلاخ نب ناعُمَس نب ساونلا وه-١

 .(اهرسكو

 لي ّيبنلا ىلع دفو WE نب ناعمَس هابأ َّنِإ :لاقي ءةبحص هيبألو هل

 .نييماشلا يف دودعم وهف «ماشلا ساونلا نكس - ۲

 .ةعامجو « ينالوخلا سيردإ وبأو «ريفن نب ريبج هنع ىور ۴

 بيذهتلا بيذهتو « ةباصإلاو «باعيتسالا نم ًاعمج
 حيباصملا ةاكشمو

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

oe) - Iهللا  i Skisًاميقتسُم ) : 

 يف لوقتو be Cpe هبرض :لوقت ye Spall :بَرَض
 ءابراضت :لوقتو cals :لوقت ةلعافملا ىفو .ءارلا ديدشتب هبّرض :ةغلابملا

LG,لوقت لعافلا مسا ةغلابم يفو : copeبرضو «بيرضو » 

 . برضمو
 | .بيرضو بوُرضَم :لوقت لوعفملا مسا يفو

 جورخلا يمس «هبوكرمب وأ «هيمدقب ضرألا برْضَي لماعلا ناك اّملو

 فب



 ضرألا يف برضلا ريبعت قلطأ مث «ضرألا يف ابرض وزغلا وأ ةراجتلا ىلإ
 .قزرلا ءاغتبا ىلع

 ىلع ةشوقنم بلاوق ىلع بّرُضت ةّيدقنلا تاكوكصملا تناك اّملو
 ريمألا 58 مهارد :نولوقيف ءًابرض ةعوبطملا دوقنلا ةعانص تيمس ءاهتلثمأ
 اهنأل «مالكلا يف لاثمألا ميدقت ىلع «برضلا» ةّدام تقلطأ اذه نمو .نالف

 ءاهحيبقت وأ اهنيسحت وأ ءاهحيضوتل ءلاثمألا اهل cold ىرخأ ءايشأ هابشأ

 .لاثمألا اهل PAS يتلا ضارغألا نم كلذ ريغ ىلإ

 .رشع يداحلا ثيدحلا يف ءاج ام رظنا :ًالثم

 «شيرق ةغل داصلاب وهو «نيسلاب» طارسلا طارصلا لصأ :ًاطارص

 حضاولا قيرطلا هانعمو

 | :ليق هنمو .ُهَعَلَب اذإ ًاناطَرَسو اطَرَس ًماعطلا طرَس نم ةٌداملا لصأو

 oe مهعلتبي : يأ ةّراملا bs ay طارس حضاولا قيرطلل ليق

 . تابقعلا نم هولخو هحوضوو

 .هيف جاجوعا ال : يأ :ًاميقتسم

 : «ناروس bial se نعو» - ۲

 رسيألا بناجلا نع روسو bl pal نميألا بناجلا نع ٌروس : يأ
 نوكي GY ,ناطيحلا فرشأ وهو «ةنيدملا طئاح برعلا دنع ٌروُسلاو . طارصلل

(dares ودعلل bale 5 ًاطيحم 

Ee SSوهو  Gt Sih, wohlيأ فرطو «ناسنإلا  

 alls «ءيش

 : doe Syl) امهيف» ۳

 «نيميلا ةهج نم طارصلا ءارو ام ىلإ ass Syl نيروسلا يف :يأ

 يفو .ةقلغم تسيل «ةحتفم باوبألا هذهو «لامشلا ةهج نم هعارو ام ىلإو

١ 



 نأش كلذكو ءاهلوُد نم هُعَنْمَي ام دج ْدِجَي مل اهلوُحُد دارأ نم نأ ىلع ةلالد اذه
 مهو «سانلا نم اهباكترا ءاش نمل ةحّتفم اهباوبأ GUY بونذلاو يصاعملا

OF RLجئاتن اولّمحتي نأ اهيبكترم ىلع نكلو ءاهباكترا نم يردقلا نيكمتلاب  
 .لدعلاب ءازجو باسح نم , مهلامعأ

0 
0 

le روتس wip «ىَلَعَو - ٤ 

 باوبألا نكامأ فرعي نأ ىلع طارصلا كلاس دعاست ٌروتسلا هذهو : يأ
 «همذدق لزت التل ءاهنم برتقي الف .ةحتفملا  i‹طارصلا جراخ ىلإ اهنم

 .تايذؤملاو ٌراضملا وأ كلاهملا هلبقتست ثيح ىلإ

 «ةاخرم روتس ةباثمب ll « هللا دودحل iz all an ماكحأ كلذكو

OSsاهنكل «كلاشلا ر رصب  Yديري نم عنمت  aاهدنع باوبألا يف » 

pes الر bial ىلع اوميقتسا : لوق عاد bi yall oh ie yy - 0 

 : (طاّرَصلا باب دنعو» : ةيناثلا ةياورلا يفو

 اذه كولس ىلإ مهوعديف سانلا يداني 3 طارصلا sl دنع : يأ

 : مهتايح يف نوحمطي اهل يتلا ةياغلا ۳ Dae re لع ةماقتسالا

 قيقحتل هوعدي نم ًابلاط ىدان ىنعمب ed) اعد» : نم لعاف مسا : عاد

 . هيلإ هوعدي ام

hes رع هللا ىلإ ةبغّرلا ted, 

 ال cdl pall ىلع نورئاس متنأو اولدتعا : يأ : طارصلا ىلع اوميقتسا

 .هنع لامشلا تاذ الو نيميلا تاذ اوليمت

 فالخ وهو «مايقلا دنع اهلادتعاو ةماقلا باصتنا نم ةداملا لصأو

۲ 



  rr ooيونعم وأ ٌيدام ءيش : نك يف .

 مسالاو .اجّوَع CR جوَعو ءأجاجوغعا جوعا :ةغل لوقت :اوُجَوْعَت الو
 acl :كلذ نم

 . هتماقتسا be نع فرحنا يذلا وهو .فورعم جوعألا ء يشلاو

 باَوبألا كلت نم ايش حف ن دبع م املك 94 CS كلف قوفو» - ١

Jeu “Juعادو» : ةيناثلا را يفو جلت ةحتفت نإ كنا .ةحتفت ال , 

ghنم  SUSY 5) ne bial byحتي 95  . . 

 Ji real عاد هيف كلاسلا ريسم دادتما ىلعو طارصلا قوفو : يأ

lyهاقلتیف لع نم ر  obىلع كلاسلا  bl pallم امّلكف  jt 

 : هل لاق bt all يتبنج ىلع نيروّسلا يف يتلا باوبألا نم . ائيش حتف

 . هجلت soca ol iis (apes J كيو

bsgهب ةمحر هظعت نمل لوقت . ةمحر ةملك : : حيو :  URLٌبصنتف  

 : هل لوقي ats .ٌكَحِيَو :لجرل لوقي نمف .ًانهذ shia ٍفوذحم لعفب «حيو»

 . مكيلع ًامالس :ريظن يهو » هللا كمحري : ىنعملا نأكو . ًاحيو هللا كَمْ

 . بجعتلاو

 ىلع اهعفر نوكيف «نالفل ty وأ Ors) حو : لوقتف عفرت نأ كف

 . مكيلع ٌمالسا :ريظن .
 يف فاكلاو باذع ةملك «ليو»و «ةمحر ةملك (حيو» : يرهوجلا لاق

 . هيلإ فاضم «كحيو»

 .ٍنالف (att «نالفل حيوو cod ًاحيوو coe حيو :نولوقيو

tyr 



 . لخد اذإ badly جلي ay :ةغل لوقت EE : هلت
wigs gt2208  

mr-Vربخاف هرسف »: 

 وه des ‘es هللا St ربخأ يذلا قباسلا لثملا BE لوسرلا ر aa : يأ

 . هبيرض يذلا

of 

 هلسر ضعب ىلع لزنا اميف وأ ‹يسدق ثيدح يف هبرض لهف

ae35 سعب مادو  

 :«مالسإلا وه طارصلا ناد ۸

 يتلاو «لثملا يف ةدراولا (طارصلا) ةملك يف Cad لوسرلا رّسف : يأ

 هذه يف سانلل ةاجنلا طارص وه مالسإلاف مالسإلا هنأ َناَبأَف هب هّبشم يه

 .ةدلاخلا ةداعسلا طارصو ءايندلا ةايحلا

 ها رو رر a و ر روگ تير

 : abl) مراحم ةحتفملا تاوبالا ناو» 4

 هللا هبرض يذلا لثملا يف هبشت مالسإلا ماكحأ يف هللا مراحم ay : يأ

 ءارو ام دارملاو bl all» يتبنج ىلع نيمئاقلا نيروسلا يف ذ ٌةحتفملا ملا باو

 eg ةّمرحم اهتدحاو » هللا همرح م : هللا 9

tgp ناَروسلاو» : ةيناثلا ةياورلا يف ءاجو «هللا دوُدَُح َةاَحْرْمْلا روثسلا ٠ 

 : (ىلاعت هللا دودح

 هبرض يذلا لثملا ىف هبشت سانلل هنيد ماكحأ ىف هللا دودح St : يأ

 امهيف لخديو «نيروسلا دادتما هبشت وأ .باوبألا ىلع ةاخرملا ٌروتسلا

 ىلوألا ةياورلاو GS نع تربع ةيناثلا ةياورلاف «ةاخرملا روتسلاو باوبألا

 . طارصلا نع جورخلاو روبعلا نكامأ تدّدح

 Ol all یف لجو رع هللا ىمس دقو . هدابعل هتعيرش ماكحأ : هللا دودح

{٤ 



Se? 9 ae ~ 9 2 

 « نيرمأ نيب لصافلا ملعملا وه دحلا نال !COU ةذع ىف ادودح هماكحأ

 يف الخادتي الو اطلتخي ال ىتح Cell ءىشلا نع ءيشلا زيمي لصافلاو

 .امهنع ثحابلاو امهيلإ رظانلا روصت يف وأ ءامهسفنأ

 يف هب نيدودحملا نم لک ءازجأ نم ءزج يأ لوخد نم عنام ٌدحلاو

 . هریغ ىلإ 4 دودحملا ءازجأ نم ءزج يأ جورخ نم عئامو «هبحاص

 «ةرّدقم ةدّدحم ريداقم تاذ IV هللا دودح هللا ةعيرش ماكحأ تيّمسو
0 7 

 iss y ملاعم وذ لح ماكحألا رئاسو اهنم لك نيبو

 هللا دودح نأ مهفن ةيناثلا ةياورلا يف هللا دودحب نيروسلا ريسفت نمو

 يف يتأيس امك ءاهرباع عنمت ال ةيفيلكت دودحو .ةرهاق ةيربج دودح :نامسق

 . ماعلا حرشلا

  Loر ر ر ا ِ 7 ~
 ١١ :«نارقلا وه طارصلا سار ىلع يعادلا ناو»-

 ىلع فقاولا يعادلا هللا هبرض يذلا لثملا يف هبشي نآرقلا fy : يأ

 :الئاق سانلا يداني يعادلا اذهو bial سأر

 :وأ .ىلوألا ةياورلا يف ءاج امك «اوجوعت الو طاَرّصلا ْىَلَع اوُميقَتسا»

 . ةيناثلا ةياوُرلا يف ءاج امك yee SG ًاعيمج َطاَرَّصلا 1 LES سالا اهّيأ ايد

 : يلي امك يعادلا اذه ةلاقم and نيتياورلا نيب عمجن نأ نكميو

 .اوُجَوْعَت الو هيلع اوميقتساو Leet Lip Zs اوُلَْدا سانلا ig اي

 .ةلوقملا هذه ىف ناتلماكتم ناتياورلاف

 ‹فلؤملل (نآرقلاو ةنسلا يف ناضمرو مايصلا) باتك يف ءاج ام هللا دودحب ghey ام ةمتت رظنا )1(
 ey) الف هللا دودح كلت» : ىلاعت هللا لوق ريسفت دنع

{Yo 



  ei Slgye VYيف هللا ظعاَو هقوف نم  tt 4s diءاج امك 7

 ىلوألا ةياورلا .  SS Se old Styبلف يف هلل ظعاَو  Jsامك .«ملْسُم

 ةيناثلا ةياورلا ىف يف .

 ريس ًابحاصم طارصلا قوف نم هظعاوم U5 يذلا هللا ظعاو ,Sf : يأ
 همه دنع ءطارصلا كلاس نمؤملا ملسملا بلق ىلإ | هظعاوم طبهتف هيف كلاسلا

otهئاوس نع جرخي » Bisىلع ةحتفملا باوبألا نم باب يف  Ae 

 كترغأ هتحتف نإ Sue باللا ras ل ( كل ةمحر =( tess هل لوقيف

 ,تلخدف ءاهيلإ تبذجناف «كتاوهشو كَءاوهأو كَسفن تكرحف .تايرغم

CdSتمدنو ترسخو اَبْقُع دمحت ال اميف . 

 ًامالسإ همالسإ ناك نم وه ةيناثلا ةياورلا يف ف «ملسملا» نم دارملاو

Golsًارثأو  ‘ee § glyراسو طارصلا لخد هنأ ليلدب  cadلخدي الو  

 .ًانمؤم ناك نم Y «هبلق يف هللا ظعاوم ىقلتيو طارصلا

 «عاطأو ملسأف نما نم وه ىلوألا ةياورلا يف «نمؤملا» نم دارملاو

 ab لثملا يف طارصلا ريسفت cle دقو «هيف راسو طارصلا foo هنأ ليلدب

 . مالسإلا

 : ماعلا حرشلا  ج

 سانلل برض دق Jey رع هللا نأ ثيدحلا اذه يف ا لوسرلا انربخأ
Seلثملا اذهو .تاقباسلا تالاسرلا يف لزنأ اميف وأ «يسدق ثيدح يف  

 ةيدوبعلا نطاوملو [cal ةوعدلا ةليسولو .مالسإلا وه يذلا هنيدل هبرض دق
 نم يرايتخالا نيكمتلا عم هل ةيرايتخالا ةيدوبعلا بلط نطاوملو .هلل ةيربجلا

 مازتلالا ىلع دعاسمللو «ماثآلاو يصاعملا باكتراو «هنيد نع فارحنالا
 .هاياصوو هعئارشو مالسإلا ماكحأ قيبطتب

 . ميقتسملا bl pall هدنع نيدلا وه يذلا مالسإلاف ©
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 وهو نارقلا وه هماكحأو هعئارشو هميلاعتل Goal هيلإ ىعادلاو«

 ىلع ةماقتسالاو هيف لوخدلا ىلإ سانلا وعدي طارصلا سأر ىلع ىعادلاك

 . هئاوس

 هيف ناسنإلل رايتخا ال ام َّلك ىف ربجلاو رهقلاب هلل ةيدوبعلا نطاومو ©
 . طارصلا يبناج ىلع (fa نيينبملا نيروسلاك

 نم ّيرايتخالا نيكمتلا عم dey Je هلل ةيرايتخالا ةيدوبعلا نطاّومو ©
 GY عضخي ناسنإلل فّرصت لك يف مالسإلا ماكحأ نع فارحنالا
 . طارصلا ىبناج ىلع نيمئاقلا َنْيَروُسلا ىف ةحتفملا باوبألاك

 .باوبألا ىلع ةاخرملا روتسلاك .هدودحل ةنيبملا هللا ماكحأو ©

 قوف نم مئاقلا يعادلاك ملسم نمؤم لک بلق يف هللا ظعاوو ©

bl pallاهروتس حتفو «باوبألا لوخد نم رذحي . 

 :ايندلا ةايحلا هذه ىف ناحتمالا ةلحر

 اوكلم ام «نولتبم نونحتمم ةينافلا ايندلا ةايحلا هذه ةلحر ىف سانلا

 .فيلكتلا ةيلهأ هذه مهتايح يف

 ةايح اهذعب ىتأت ىتلا .ةينافلا ةرباعلا ةلحرلا هذه ىف مهنم بولطملاو

 .مهل هللا همسر يذلا ميقتسملا طارصلا اوكلسي نأ ءءازجلاو باسحلل ءاقبلا

 . هءاوس اومزتليو 2 ب نأ مهفلكو

 نيقيّدصلاو نييبنلا نم ,مهيلع معنأ نيذلل هللا طارص وه طارصلا اذهو

 .مهب قحلو مهعبت نمو «نيحلاصلاو ءادهشلاو

 اوُمتهي مل مهنأل طارصلا اذهل اودتهي مل نيذلا مهف نولاضلا ان
 Sigh ةاعّدلا نع اوضرعأ وأ ءايندلا ةايحلا عاتمب ًالغشنا cae ثحبلاب

 ىلإ عامتسالا ةوعدل اوبيجتسي ملو .مهتاوعد ىلإ اوغصُي ملف .مهناذآ اوُمصأو
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 ملف «نوكلا يف هللا oul ةيؤر نع مهنيعأ اوبصعو Vall هللا تايا

 .ربدتو ركفت رظن اهيلإ اورظني

 ىلإ مهيدهي ام Gl نم افرع نيذلا مهف مويلع برضغملا اتو

 روجفلا تابغر مهيلع تلوتسا و أ اوربكتسا مهنكل « هيلع otis طارصلا

 «ضرألا يف نايغطلاو ملظلا عاونأو رورشلاو ماثالا يف حقولا قالطنالاو

 اوربكتساو ءًناميإ 0 اوفرتعي نأ we ناك يتلا ةينابرلا قئاقحلا اودحجف

 نم ةنيبملا دودحلا وذ .ملاعملا حضاولا ميقتسملا طارصلا وه اذهو

 ىلإ لصوملاو dowd نماضلا قيرطلا وهو «لامشلا is نمو نيميلا ة ةبنج

 اهل ءانف هل ىتلا ةدلاخلا ىمظعلا ةداعسلا

  alمالسإلا :

 قئاقحلا ىلإ ةدنتسملا «ةيبلقلا ةيداقتعالا ةيناميإلا ةدعاقلل لماشلا ©

 اهرصانعو اهناكرأب فرتعا نم الإ اهب ًانمؤم نوكي ال يتلا .ةّيملعلا ةيركفلا
 هيف ةريح الو «هعم كش ال اقيدصت «هبلق قمع نم اهب قّدصو ءايدارإ افارتعا

 .ددرت الو

 : حلاصلا لمعلل لماشلاو ©

 هلوسر ةنسو هدابعل هللا ماكحأ قفو «رهاظلا !GLY كولسلا يف أ

Gyoكولسلا  GLYسفنلاو بلقلا لامعأل يواحلا .نطابلا  

 HG هلوسر ةنسو .هدابعل لجو Jo هللا ماكحأ قفو «ةيدارإلا ركفلاو

 عم ءاهيف هللا ةاضرم ءاغتباب «لامعألا نم تاياغلاو تاينلا ىفو - ج

 . هكرتو هلعفب نذأ وأ «هنع ىهن وأ هب رمأ امم «هدابعل عرش اميف هتعاط مازتلا

 CAS يذلا طارصلا اذه فرعأ فيك :لوقيف فّلكملا ناسنإلا لأسيو
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 ىلإ يتدوعبو ىتومب ىهتنت ىتلا «ةينافلا ايندلا ةايحلا هذه ةلحر ىف هكلسأ نأ

 . ؟يدسج هنم نكت يذلا بارتلا

shyهيتأي ال يذلا «نآرقلا هللا باتك كدنع :هل لوقيف ينيدلا باوجلا  

 Sinus مالك at ىلإ هزاجعإ كيدهي يذلاو ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 AS نوكلا قلاخو كقلاخ ,BL وه < . ميلع ميكح زيزع ندل نم

 ٌديؤملاو ءميظعلا قلخلا وذ ءنيمألا ٌقداصلا هللا لوسر سانلل هغّلب دقو
Gaal!ميكحلا ميلعلا ليلجلا هّبر نم تارهابلا تازجعملاب  . 

 ةريسلاو لاعفألاو لاوقألاب نآرقلل ةحراشلا لوسرلا ,ctl كدنعو

 .تاريرقتلاو

 تانايبو هللا باتك هلوخد ىلإ كوعدي يذلا ميقتسملا طارصلا لخداف

 .اهماكحأو «هرصانعو ,cals yl .ناميإلا ميهافم طارصلا اذه يفف

 Hb ىوقتلا ميهافمو .اهماكحأو , هرصانعو .هناكرأو .مالسإلا ميهافمو

 باوثلاب ءازجلا ديعاومو ءاهلئاضفو ءاهنم لك تاجردو ءاهبتارمب ناسحإلاو

 Wy امو « هللا دودح يّدعتو تافلاخملاو ماثالاو ىصاعملا ميهافمو .اهيلع

 .باقعلاب ءازج نم اهيلع

 : ةّيفيلكتلا ةيرايتخالا دودحلاو .ةيرهقلا ةيربجلا دودحلا
0 

 نم دودحو «نيميلا بناج نم دودح ماكحألاو ميهافملا هذه لكلو

 .لامشلا بناج

 اهيأ عيطتست ال «ةيربجلا ريداقملاب ةروسم نكامأ دودحلا هذه نمو
 قلاخلا َّنأل ءلئاسو نم تذختاو َتْلَتْحا امهم ءاهقارتخا الو اهزايتجا ناسنإلا
 عيطتست ال تنأف Abs كتدارإ ناطلسل ةعضاخ اهلعجي مل روصملا ءىرابلا
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 يف ًائيش اهتيصعم نم ٌديفتستف .دوجولا يف ةمئاقلا ةيربجلا نيناوقلا ّيصعت نأ

 اهنيناوق يف ام ترسخ اهل كتعاط نم ديفتستل اهعطت مل نإف «ةينافلا كتايح

 .اهنيناوق بسحب اهل كتيصعم راضم كتباصأ اهتيصع نإو « عفانم نم

 ىفو «توملاو ةايحلا ىف هنيناوقو هللا ماكحأ ىصعت نأ تعش نإ برج

 وهوإ» «ينابّرلا رهقلا ناطلسب ًاممكحم كسفن دجتس (HL «نيوكتلاو قلخلا

 . «هدابع قوف رهاقلا

 اهيف Jest ءرانلا يف رابجلا قلاخلا نيناوق يصعت نأ تئش نإ برج

 Oumar رتحت ال نأ كسفنل رّدقو ءاهرح نم Bly راتس نود كمحلو كمحشب

 .اهيف هنيناوق تيصع يتلا رانلاب هللا كقرحأل Che ولو كلذ عيطتست ال

i>ا“ تش تئش نإ  Ganءءامصلا روخصلا يف رابجلا قلاخلا نيناوق  

 نأ كسفنل ,di ءاهيلع قهاش نم كدسجب قلأ و ا كنار برقا

 Babes َتلعف ولو كلذ عيطتست ال Gl .تنأ plans نأ نأ نود یه اهمطحت

 .اهيف هنيناوق تيّصع يتلا ءاّمصلا روخصلاب هللا

ees 

 he ةجاح يف رابجلا قلاخلا , نيناوق يصعت نأ تئش نإ برج

 أ نود رحبلا قمع ىلإ لخداف ءاهل مزاللا نيجسكألاب lode يذلا سفنتلا

 هيج يف هل واق هب حيسب يذل il نم ركأ كسافنأ سبحا وأ «سفنتت

 ولو كلذ عيطتست ال Jb .كسفن لتقب Cou نأ نود «مهتومو سانلا

 ُكَدَسَح Ci pd «توملاو ةايحلا يف هنيناوق تيصع يذلا هللا كتامأل تلعف

 . كتايحل مزاللا سفنتلا نم

 ال «ةرهاق ةّيربج نيناوقب but هذه ةينافلا كتايح ةلحر يف | تنأ

 لب ءايندلا كتايح يف كعفني ًائيش اهل كنايصع نم ًاديفتسم اهتيصعم عيطتست

Siيف يهو . كتايح يف اهنم عفتنت نأ تدرأ اذإ ًءاجلإ اهتعاط ىلإ ُأجْلُم  

 ىلإ نورباعلا هكلسي قيرط يبناج ىلع نيمئاقلا نْيَروُسلا ةباثمب كتايح قيرط

 . هكولس نم اهنوجري ةياغ
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 ال ,ةيربج ةيرهق ٌدودح راوسألا اهدنع تماق يتلا نكامألا دنع دودحلاف

 Ag tae اهقارتخا سانلا كلمي

 نت مل cl pls ةحوتفم نكامأ ةماعلا دودحلا هذه نمض دجوي نكلو

 لوخدلاو ءاهتحازإ نكمي روتس اهيلع ٌثيخْرَأ Ll «ةيربج ae ٌراوسأ اهُيَلع

 يف دودحلا ىلع لئالد يه روتسلا هذهو ءاهدنع ةحتفملا باوبألا نم

 لوقت «زواجتلاو لوخدلا ةروظحم دودح لخادملا هذه نأ ىلع dar ءاهنكامأ
 دقو 6 pats ءاسأ اهلخد نمو ءاهودتعت الف هللا دودح انه : طارصلا يكلاسل

 ىلع ينجي هّنكل ءاهلخد اذإ ايندلا هتايح يف هئاوهأو هتاوهش ضعب ققحي

 يف وأ ءايندلا ةايحلا يف رخآ تقول ةلجؤملا ةبوقعلا هيلع بترتت ذإ «هسفن
 .ايندلا ةايحلا دعب ىرخأ ٍةايح

 ةّيفيلكت ٌدودح نيَروُسلا ىف ةحتفملا باوبألا هذه دنع دودحلاف
 ةمئاق ةّيربج نيناوقب ال oul نيفلكملا تادارإ لالخ نم نوكت اهّتَعاطو

clydeاهقارتخاو اهتيصعم نم رهقلاب ةعنام ءاهل ةسراح . 

 ًءادتبا طارصلا لوخد عم «ةحتفملا باوبألا هذه دنع دودحلا هذهو

 «هلمعو هتدارإ ءالتباو ءايندلا ةايحلا يف ناسنإلا ناحتما نكامأ يه هيف ريسلاو

 هتدارإ ةطلس تحت اهلعج روصملا ءىرابلا قلاخلا by .هتيلوؤسم نكامأ يهو

 .اهيف هناحتمال ةّرحلا

 : ملسملا نمؤملا بلق ىلإ هظعاوم لّرنتت يذلا هللا ظعاو

 هداعبأ مهل ًامسار bl wall» لوخد ىلإ سانلا وعدي يذلا نآرقلا عمو

 js لجو رع هللا ىعر «هملاعم لک مهل ًاحضومو 402 94< لک مهل ادّدحمو

 .هيف ةماقتسالا ىلع هدعاست aad نم Abs طارصلا اذه ىف كلاس

 طارص يف كلاس JS بلق ىلإ هظعاوم لرنتت يذلا هللا ظعاو 6
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fan,هبلق يف هللا اهفذقي «ةيلخاد تاءادنو «ةينادجو رعاشمب كلذ  
LYهصرحو هل هصالخإو .هللاب هطابترا قدص رادقم ىلع اهتدش نوكتو  

 .هدودح مازتلاو هيضارم قيقحت ىلع

 امّلكف .هرمأتو ُهاهنتو هركذتو هظعت ةيلخادلا تاءادنلاو رعاشملا هذهو

 ايعاد هبلق يف دجو «باوبألا ىلع ةاخرملا روتسلا نم ةراتس حتفي SL مه

 حتفت الف ءاهملظت الو .كسفن محرا كيو :هل لوقي «هظعيو هيداني .هوعدي
 نم اند نمو رش ىلإ قلزم ّدحلا فلخو Call دودح نم de اهدنعف ءةراتسلا

 نارسخ وأ .هللا نم باذعل ضّرعتف ىوهف .قلزناف ءهرصب غاز اهحتفف ةراتسلا

 طارص كلاس نمؤملا ملسملا اهب ٌسحُي يتلا ةسيفنلا ظعاوملا هذه نإ

 نم هرياسي ظعاو نم ءولع نم .قوف نم هيلع JG cad قمع يف مالسإلا
Jelكلاس وهو طارصلا  cadىلع هل ةدعاسملا ةينابرلا ةيانعلا نم وهو  

 . ةيسفن

 دودح دنع ةحتفملا باوبألا روتس حتفي ال نأب ظعاولا اذه هظعي نيحو

 مراحم ىلإ (clad لوضف هسفن نع فكي نأ ىلع هنيعي امنإف .ةيفيلكتلا هللا

 . نيطايشلا تاغزنو «تاوهشلاو ءاوهألا تاعزن هسفن نع ٌفكيو هللا

 .هسفن ةداعس ىلع صيرحلا ءمالسإلا طارص كلاس ملسملا نمؤملاف

 يتلا هللا دودح ىلع TD روتسلا ىري «هبضغو هتقمو هللا طخس نم اهتيامحو

 ۲ :ةرقبلا ] ةروس يف اهنأشب هللا لاق
pel سائل ti هللا ني كلذ i ال هللا ُدوُدُح iby 
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  byْنَمَو ءاَموُدَتْعَت الف هللا ُدوُدُح  LSهللا َدوُدُح  LSْمُه
 َنْوُملاَظلا )۲۲۹(4.
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 :[ ٠١ :قالطلا ] ةروس يف اهنأشب لاقو

 60( .. .ُهَسْفَن Sb ْدَقَف هللا َدوُدُح LS ْنَمَو هللا ُدوُدُح كْلتَرِل

 ال لب WIG الف ةيفيلكتلا هللا دودح دنع ale pall روتسلا هذه ىري

 هيهتشي ال یتح .هيف رکفی الو ءاهءارو Ge ٍءيشب هسفن Gly الو ءاهنم ترتقي

 ةاخرُملا روتسلاو باوبألا دنع ىري الف «ًاميقتسم طارصلا ىلع رمي لب ,هاوهيو

 MI اهيلع

 .اهوبرقت الف هللا دودح انه ©

 .اهودتعت الف هللا دودح انه ©

ufةاجنلا طارص سانلل مسر يذلا نآرقلا يدهب مزتلي مل نم  

 a ظعاو ظعاومب الو هللا نع ala لوسرلا ob Les ia ةداعسلاو

 ةحتفملا باوبألا هذه نم باب ةراتس فشكي ىتح هتجردتساو «نيطايشلا

 .هابقع دمحت ال ام هسفن ىلإ بلجيو ءاياطخلاو مثلا ى ىلإ قلزنيف

 حمس یتم ةعرسب اهكردي بيلا نهذ ل «تاردحنمو لازم نم ةحتفملا

 . هأرق وأ لثملا

 ةاجنلا طارص وه طارصلا Ob حيرصتلا نع Lal نايبلا تكسو
 مالسإلا يف مولعملا نم 3 , مالسإلا وه طارصلا نأ Oly elas | «ةداعسلاو

alايندلا ءاقش نم ةاجنلا سانلل نمضي يذلا وه  SV,نمضي يذلا رهو  

 ال تاعامجلاو دارفألل ةميظع ةيويند ةداعس عم ‹ىرخألا ةايحلا ةداعس سانلل

 . سانلا بهاذم نم هريغب اهقيقحت نكمي

 : هيتياو رب ثيدحلا نم دافتسي امم = د

 : ىلي ام اهنم ,ةدّدعتم دئاوف هيتياورب ثيدحلا اذه نم دافتسي
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 نمضي يذلا وهو .ناسنإلا ةايجل ميقتسملا طارصلا وه مالسإلا-١

 ءةرخالاو ايندلا ةايحلا يف ءاقشلا نم ةاجنلا هتايح ةريسم يف هب مزتلا نمل

 .ةدلاخلا ىرخألا ةايحلا يف ةيدبألا ةداعسلاو ءايندلا ةايحلا يف ةداعسلاو

 وهو .اهاركإ ie be ريغ ءدشرم عاد نارقلا هللا باتك ۲

 . هتايح لاوط هيلع ةماقتسالاو هلوخد ىلإ تاسنإلا

 . ةينابّرلا ع نيناوقلا نم نيفنص نيب عقاو هتايح قيرط يف ناسنإلا - *

 يهو ءاهيلع ناسنإلل ناطلس ال يذلا ربجلا نيناوق :لوألا فنصلا

 اهقارتخا عيطتسي الو «قولخم Js اهل عضخي يتلا .ةرهاقلا ةيربجلا هللا دودح

 ةيلوؤسم قاطن جراخ يهو .ةنصحملا ةعينملا راوسألاك يهو olga الو

 .ةايحلا ىف فّلكملا

 ناسنإلا كّرحت تالاجم يهو «رييختلا نيناوق gull فنصلا
 نم هنكمو ةّيفيلكتلا هرماوأ ةعاط نم هيف ناسنإلا هللا نكم يذلا ‹ يرايتخالا

 ىلع هيزاجيو هبساحيل مث ءايندلا ةايحلا يف هلمعو هتدارإ نحتميل ءاهتيصعم

 . هتارايتخا

 تاالاجم يهو . ةنيصحلا ةعينملا راوسألا نمض ةحّتفملا باوبألاك يهو

 .ايندلا ةايحلا يف ناسنإلا ةيلوؤسم

a 

 نم امهيلإ عجري امو ةنسلاو نآرقلا تانايب  atىلع ةاخرملا روتسلاك يهو

 ةنيصحلا ةعينملا راوسألا نمض ةحتفملا باوبألا .

 م lls 6 Ads ىلإ ةيريذحتلا shel as ial نم ظعاوب مالسإلا طارص

 .ًارذحمو ًاركذم هل نوكيل bh all» نع فرحني نأب

<4 



 بيرقتل SEY ٌبرض هللا ىلإ ةوعدلا يف ريثأتلا لئاسو نم-5

 بدألا ناولأ نم نول وهو «اهنييزتو cle عانقإلاو ءاهئايب داري يتلا راكفألا
 .اهلئاسو نمص ةيمالسإإلا صوصنلا اهتذختا يتلا عيفرلا

 ىف يوبنلاو CLD يدهلا اذه نم اوديفتسي نأ هللا ىلإ ةاعدلا ىلعف

 * دع

 فيان



 بارعإلاو ةغالبلا

 ةينايبلا روصلاو ةغالبلا هوجو نم : ًالوأ

 : يلي ام اهنم ,ةدّدعتم ةينايب ةّيغالب هوجو ثيدحلا اذه ىف

 امل ءلثملا برض بولسأ وه ثيدحلا اذه يف راتخملا بولسألا-١

 عانقإلاو ءاهنايب داري يتلا راكفألل بيرقت نم لثملا برض يف املو cab ةريزغ

 .اهنييزتو ءاهب

 ليثمتلا هيبشت ليبق نم وه ثيدحلا اذه هيلع لمتشا يذلا لثملاو

 تادرفم he رّوصت ءرصانع نم ةبكرم ةينايب ةحول ميدقت ىلع مئاقلا «بكرملا

 يف ةيقالتم اهل ةهباشم تادرفم هل لثمملا يف اهلباقت ٍءةروص يف ةيقالتم

اقملا 00 هبشي درف ّلك of ىلع ‹«ةروص
 عم %64 هب صاخ هبش هن هجو هلو cal لب

 . تادّدعتملا

 .ليثمتلا هيبشت عئاور نم اذهو

 هل لثمملا ىف وف مالسإلا ةهبشي «لثملا ةحول يف ميقتسملا طارصلاف أ

 .سانلل ةينابرلا ةلاسرلا لاح عقاو وه يذلا

 . بولطملل ةققحملا ةياغلل لصوم ببس امهنم IS SF هبشلا هجوو
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 اعيمج سانلا يداني يذلا نآرقلا ههبشي ءلثملا ةحول ىف هيلع ةماقتسالاو

 .ةينابرلا ةلاسرلا ةحول وه يذلا هل لّثمملا يف مالسإلا نيد مازتلال

 الو ربج نود Lida ريخلاو ٌنحلا ىلإ يدهي امهنم IS ST هبشلا هجوو

 . مازلإ

 امههبشي «لثملا ةحول يف طارصلا يبناج ىلع نامئاقلا ناروسلاو - ج

 ال ؛بئاصملاو معنلا ريداقم نم هب يرجي اميف هلل ةيربجلا ناسنإلا ةيدوبع

 .ًارض اهنم عفدي وأ ًاعفن اهنم بلجي نأ عيطتسي الف ءيشب اهيلع هل ناطلس

 . هدودذح زواجتو هقارتحا نع كلاسلا رجعي امهنم Sis sf هبشلا هجوو

 يف Pal et ىلع نيمئاقلا نيروسلا يف ةحتفملا باوبألو د

 وه امک «همارحو dye“ ماكحأو cooled هللا ةعيرش فلاخي 7 يف ٌيرايتخا

 ىلع ميقتسي نأو ءميقتسملا طارصلا كلسي نأ نم ًايرايتخا ًانيكمت نکمم

 . هئاوس

 any هقارتحاو هروبع نم كلاسلا نكمتي امهنم Ss st هبشلا هجوو

 .هدودذح

 دودح Hat اههبشي ءلثملا ةحول يف باوبألا ىلع ةاخرملا روتسلاو  ه

 يف ءهلوسر ىلع لزنأ اميف th يهو «هدابعل هتعيرش oe يه يتلا ه هللا

 نأ نود ءدودحلا ةنكمأ ىلع لدت ةلالد امهنم لك يف if هبشلا هجوو

 .رهقلاو ربجلاب paw نم ةعنام BF هيف نوكي

 ىتح هيلع لّزنيف ءهيف كلاسلا رياسي يذلا طارصلا قوف نم يعادلاو - -3

 هذه نم ةراتس حتفي Ob pe LIS هظعاومو هتاريذحت هبلق قمع ىلإ إ غلبي
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 ةحول يف GE دمحت ال ام ىلإ قلزني نأ نم هيلع ًةقفشو هب ةمحر «روتسلا

 هدبع ىلإ .ةظعومو راذنإو ريذحت تاماهلإ نم هللا لّزني ام ههبشي «لثملا

 .هل لئمملا لاح عقاو يف «هبر يصعب ناب مه Us < ملسملا نمؤملا

 «كلاسلا ريسم قفاري ميحر ميكح ظعاو امهنم الك it هبشلا هجوو

 .بلقلا قمع ىلإ هظعاوم لصتو

 هل لثمملا رصانع ةعومجم اههبشت le ةروصب لثملا ةحول نإ مث - -ز

 هجو ًانهذ اهل عري نأ نكمي يتلا ةماعلا اهتكرح يف كلذو ءًاضيأ ةّماع ةروصب

 .امهنم dis يف ةيئزجلا رصانعلا نم seh هبش

 نع ةرابعلا تزجع ولو «نهذلاو سفنلا يف كردي اذه هبشلا هجوو

 . هنايب

 ام فذحب زاجيإلا اذه مت دقو «ميكح زاجيإ ثيدحلا اذه يفدجوي - ١

 .ًاموزل gle of نكمي

 لصي نأ نكمي ام ةفرعمل هئاكذ ىلع ُدامتعالا ءبطاخملا ميركت نمف

 لدي امب هيف هل on الف ءةيركفلا همزاولو Gal تاءاضتقا نم «هسفنب هيلإ

 ءزاجيإلا اذه لثمل Sef بطاخملا ناك اذإ اذه .ةيظفل ةحضاو ةلالد هيلع

iliهسفنب هتفرعم ىلإ لّصوتلا ىلع . 

 بارعإلا نم : ًايناث

 . (ًاميقتسم ًاطارص غم هللا برض» - ١

 .هل ريسفت وهو key نم لدب : «ًأطارص»

 lat poy ل die : (ًاميقتسم»

 :« عاد طارصلا سأر دنعو»  ؟

 اهروهظ لقثل ةردقم LS هعفر ةمالعو «عوفرم lee أدتبم :«عاد»
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 هيلإ فاضم «سأر» . مّدقتم ربخب قلعتم فرظ :«طارصلا سأر دنعو»

 . (طارصلا» كلذكو «رورجم

 .(وعدي عاد كلذ قوفو» :كلذ ريظنو

Yo-¥اوُجوعت ) : 

 الب موزجم عراضم لعف (اوجوعت» .عراضملا لعفلا مزجت هيهان :«ال»

 .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ءنونلا فذح همزج ةمالعو «ةيهانلا

 : لاق باوبألا As نم ًائيش حتفي نأ ٌدبع مه امّلك» - ؛

 . «لاق» :هباوجو «مه» : طرشلا fabs « مزاج ريغ طرش ةادأ :«امّلك»

 : يأ «لاق» :باوجلا لعف هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بوصنم اهنم «لک»و

 نم اهل لحم الف هل ةلص هدعب ةلمجلاو «يردصم فرح ly) و .املك لاق

 تقو لك» ىنعمب راص ةيفرظلا ىنعم نّمضت Wy JS :يأ ,بارعإلا
eoاملك» بارعإ يف ينغملا يف ماشه نبا هحجر ام اذه ». 

 :(ةحتفت ال (Usa y  ه

ainلعفب بوصنم  odieلعفب قلطملا لوعفملا بصنك  

 ال rea ال» .هيلإ Gla فاكلاو lou, an وحن ىف «فوذحم

 رتتسم ريمض هلعافو ‹موزجم lade لعفلاو .عراضملا لعفلا مزجت ةيهان

 .هب لوعفم بصن لحم يف ريمض :ءاهلاو «تنأ» :هريدقت ابوجو

 اك # +#

A 





 : قل هللا ٌلوُسر َلاق IE هنع هللا يضر دوعسم نب ILE نع

 A wae Hh a; yi‘ ىلإ يِدْهَي GLEN 8 ءقْدّصلاب ْمُكْيَلَع»

 .ًاقيّدص هللا دنع OK ىح GLEN 5555 Ghai en ُلاَرَي اَمَو ءَةْنَجْلا

Ci OF 1815 thsوُجُمْلا ىلإ يِدْهَي  olyيدْهَي َروُجْمْلا  

 هللا دنع CS [BS Sih by S18 ُلْجّرلا ُلاَرَي اَمَو ءراثلا نأإ

las 

 ملسمو يراخبلا هاور





 :(دوعسم نب dil دبع) ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 .«نيرشعلاو يداحلا» ثيدحلا يف تقبس

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

 : «قدصلاب 0

 ريمضو رج فرح لصألا يف وه (مكيلع) .قدّصلاب اومزتلا
 مسا راصو هلصأ نع لقن هوحنو انه هنكلو :عمجلا ةمالع ميملاو هدب هب رورجم

wl deنم هل لحم الو ءهنع بان يذلا لعفلا لمع لمعي ينبم ظفل وهف  

 «قدصلاب»و .«اومزتلا» : يف لعافلا ole باطخلا فاك تبانو .بارعإلا

 . (مكيلع» : لعفلا مساب قلعتم رورجمو راج

 وأ Ge مالك :لاقيف «ملكتملل ةفصو «مالكلل ةفص عقي : «قدصلا»

 .قداص مّلكتمو .قداص

GLE! Uteلاحلا عقاول هتقباطم وهف مالكلا يف . 

 ولو ‹قدصو rn si دقتعي امب ْثَّدَحُي نأ وهف مّلكتملا Gls اًمأو ©

 عقاولل ًافلاخم هداقتعا ناك

 Sis مالك :لاقيف ,ملكتملل ةفصو مالكلل ةفص عقي «بذكلا» كلذكو

 .بذاك ملكتمو .بذاك وأ
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 .لاحلا عقاول هتفلاخم وه مالكلا بذكف ©

 ناك ولو «لطابو بذك هنأ دقتعي ly ٌتَّدَحُي نأ وه ملكتملا بذكو ©
 ًاقباطم ًاقدص هب odo يذلا مالكلا ناك ولو : يأ alt‘ ًافلاخم هداقتعا

 رکنی يذلا دحلملاك «بذاک وهف «بذک هنأ دقتعي امب ثّدحي هنأل ‹ عقاولل

 لزنملا هللا مالک نارقلا» : لوقيف نيملسملا مامأ قفانيو des رع هللا دوجو

 «بذك ثيدح هب Kean ام af ىري ay ,هثيدح يف بذاك | «هلوسر ىلع

 عقاولاو Gould ةقباطم اهنأ ىلإ أرظن dies ىح اهلاق يتلا هتملك لكل

Gast ify. ۲ىلإ يده  os 

 ةغل رودي يدهي GOA لعفو SM لصوي :يأ :هٌربْلا ىلإ يدْهَي»
 : ةيلاتلا ىناعملا لوح

 .لالضلا نم َدشرأ أ

 any «هريغ وأ ناك ًاقيرط هيلع فرعتلا بولطملا ءيشلا ىلع لد ب

 قنعمب هل ٌتْيَدَهَو calls ىنعمب «هتیده : ىنعملا اذه ىلع لوقتو « هب فّرَعو

JES 

 ءقيرطلا ُهتيده :لوقتو Goll ىلإ هتيدهو GAU هتيَه :لوقتو
 .قيرطلا هل َتنّيَب ىنعمب «قيرطلا هل تيدهو .هاّيإ هتفرع ىنعمب

 .يف ce وأ «ةياغ ىلإ لصوأ ىنعمب «ىده» لعف لمعتسيو - ج

 .ثيدحلا اذه يف ءاج امك AE ىلإ لوصولا

 Gage at أركذ وأ .ىدهلا ىلإ ُهّبَسَن : : ینعمب «ُهاَدذَه» لعف لمعتسيو د

 صوصنلا pe نمو . .لاعفألا ةيدعت يف ريثك اذهو .كلذك اجو وأ .لتهم وأ

 ءاهيف تالامعتسالا تالالدو ‹ةيبرعلا ial بتک ىلإ عوجرلا دهعتو «ناعمإب

 يف اهعم حصي Be Tl دنع ةغل حصي دانسإلا SL رعشت ةرفوب كلذ ريظن َدَجو
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 يذلا ىنعملل صن لك Sy نأ يغبنيف اذه ىلعو ,دانسإلا اذه لقعلا قطنم
 .ةيلكلا هتلمج يف هقايسو ٌصنلا قابس هيضتقي

 1١[: : سمشلا ] ةروس يف لجو رع هللا لوقف

WAS GE )۷( BSG; tiaْدَق (۸) اَماَوَْتَو  eiنم  

 . )٩(( اهاكَر

 ةرحلا هتدارإب هسفن لعج نم حلفأ دق : ىنعم ىلع لَمْحُي نأ يغبني

 . يصاعملاو رفكلا نم ةرهاط 455 هلمعو

 Ter‘ : مجنلا ] ةروس يف لجو رع هللا لوق امأ

 .#(95) Bl‘ نمب lel 5a 6 مُكَسُفن وکر الف

 نع aes) الو مكسفنأل IS ال cae ىلع JY نأ يغبنيف

 امنإ «مكل سيل سفنألا ةيكزتب مكحلاف ,ءايقتأ نورهاط ءايكزأ اب کشا

 CSDM وهف كلذب هل مكحف هللا هاكز نمف cima نمب ملعأ وهف « هلل وه

 . هماكحأ يف ميكحلا «هدابعب ميلعلا وه هناحبس هنأل « يقتلا

 .اهتايدعتو لاعفألا تادانسإ مهفن نأ يغبني Guill اذه ىلعو

 تالالد ديقتو «بجاولا قف ٍريخلا لعف يف عسوتلا وه : «ربلا»

 ةبترم 535 .ىوقتلا ةبترم قوف ةبترم «ربلا» نأ ىلع ةنسلاو ol alt صوصن

 . تاجرد ثالثلا بتارملا هذه نم Assy .ناسحالا

 SLY :نارمع لآ ] ةروس يف لجو Je هللا لوقف ©

 هب هلا نق ءْيَش نم EG نوب ام اوف ىح HE نو
 (GAY میل

 A كرر ي و

 ىف بجاولا OY Coots قوف ريخلا لامعأ نم لمع ربلا نأ ىلع لدي

 نم سانلا بحي امم الو ءاهمئارك نم ال «لاومألا طسوأ نم ذخؤي ةاكزلا
 نم لاومأ مئارك اوذخأي نأ نع ةاكزلا le هي لوسرلا ىهن دقف , مهلاومأ
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 نأ ىلع ja .مهلاومأ نم ةاكزلا اولذاب C بحي امو أ ءةاكزلا ٍمهيلع بجت

 ىّمسُن ةبترملا هذهو .ةضورفم ريغ ةبترم هلاومأ نم قفنملا Cou Lie قافنإلا

 .ربلا ةبترم

Ca LUةبترم نم وه هل هقافنإف هلام نم هقفني نأ ناسنإلا ىلع  

 ةبوقع نم هسفن ناسنإلا هب يقي امم مّرحملا كرتو بجاولا ءادأ OY ءىوقتلا

 . ةفلاخملا

 .ىوقتلا ةبترم قوف ريخلا لمع يف عسوت ربلاف

oeيف ىوقتلاو 5 نيب لجو رع هللا  colىلع ٌربلا امهيف مدقو  

 . ىوقتلا ةبترم نم ىلعأ هتبترم ml at ًاراعشإ .ىوقتلا

 : لجو رع هللا لوقي [ OA :ةلداجملا ] ةروس يفف

seal we aaاذإ | اونا  pesاوجانتق | الق  ody rhةيصعمو  

 :اونمآ نيذلل ًاباطخ لجو رع هللا لوقي [ ٠ :ةدئاملا ] ةروس يفو

 هللا اوُقَناَو ِناَوْدُعْلاَو oy ىلع I giles YS sally ربل dé) اونْواعتَوِ

 € باقل Jud هللا 3

 لعفب نوكت ىوقتلا SI صوصنلا فلتخمم نم bie دق ذإو :رياغتلا يضتقي هلأ

 ريخلا لعف يف ms َربلا of مهفن نأ انيلع ناك «تامّرحملا كرتو تايجاولا

 .ىوقتلا ةبترم قوف
 «ناودعلاو مثإلا اتكرد نيتيالا يف ءاج ىوقتلاو ّربلا يتبترم لباقم يفو

 يف طارفإ ةكرد يهو ناودعلا ةكردو .ىوقتلا ةبترم ble مثإلا ةكردف

 .ربلا ةبترم لباقت ةيصعملا
oof .2م aos 

 © «سمحا» درفم ءاسمح مهسفنأ نومسي ةيلهاجلا يف سانأ ناكو
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 اذإ مهل es ةدابع لامعأ يف ,sha ريخل يف عسوتلا نم نأ نوري

 ملالسلا نوعضي 9 «باوبألا تابتع مهسوؤر يطع العل ءاهروهظ نم

 «لئاسو نم كلذ وحن وأ ءاهروهظ نم تويبلا ىلإ نولزنيو dealt نودعصيو

 :[ ۲ :ةرقبلا ] ةروس يف هلوق لجو Je هللا لزنأف

on i St Loh aeن 3-2  iS iss sibاوُنأو فنا نم  

autةيالا هذه يف لجو رع هللا  steاًياَضق : 

 سيل جحلاب مرحملا ىلإ ةبسنلاب اهروهظ نم تويبلا َنايتإ َّنأ :ىلوألا

 نمل لمعلا اذه يف رجأ الف «لجو رع هللا ىلإ | بّرقت يتلا ٌربلا لامعأ نم

 عدب نم eos sole ىلع ةليخدلا تاديزتلاو عدبلا نم وه لب .هلعف

 : ةيآلا يف ّلجو je هللا لوق اذه ىلع ds ,ةيلهاجلا

deg ْنِم SS اوا bt ربلا Sp 

 ye هللا يضارمو تاحلاصلا لمع يف عّسوتلا وه يذلا رل Sf : ةيناثلا

 كرتو تابجاولا jab يه يتلا «ىوقتلا ةبترمب ققحتلا دعب لإ نوكي ال لجو
 oth i ةبترم ىلإ ءاقترالا دارأو ءةبترملا هذهب ققحت نمف ءتامّرحملا

 «تامرحملاو تابجاولا ىلع ةدئازلا هللا يضارمو تاحلاصلاو تابودنملاب

 . تاهوركملا كرتو تابودنملا لعفب كلذ نوكيو

 ايادهلا كلذ لاثمو (SS ةبترم ىلإ ءاقترالل طرش ىوقتلا ةبترمب ققحتلاف

 ةاكزلا ءادأ دعب a نم نوكت امنإ ! يهف تاقدصلا لفاونو فيضلا ماركإو

 لبقت امنإ | ةنوئسملا تاولصلا لفاون كلذكو .ةبجاولا ةقفنلاو .ةضورفملا

 . ةضرفملا ةالصلا ءادأ طرشب

 .اهقوف يتلا ةبترملا ىلإ ءاقترالل طرش يه ايند ةبترم لك اذكهو

4۷ 



deهللا لوق ةيضقلا هذه ىلع  Jeةيآلا يف لجو : 

4K aa 9 

 ةعدبلل مزاج ءاغلإ اذه يفو .اهباوبأ نم تويبلا نايت ّدِإب رمألا : ةثلاثلا

 . «اهباوبأ نم تويبلا اوثاو» : ىلاعت هللا لوق هيلع Js ,ةيلهاجلا

 هللا Bl نمف «ةنجلا لوخدب حالفلا ءاجر هللا ىوقتب رمألا :ةعبارلا

 وقت يف وق لخ هللا اوقئاوإل : ةيآلا اعت هللا ل هيلع Jo < ذأف ةنجلا اخد

 .(نوحلفت

 رع هللا لاقف ءراجفلاب راربألا ةلباقم [ AY :راطفنالا ] ةروس يف ءاجو ©
a 

 : لجو

 a ا کا <
 )١5(4. ميحج يفل راجفلا نإو (۱۳) ميعن يفل راربالا نإ

 ء«اهباکتراو حئابقلاو رورشلا لعف يف ةحاقوب فرسملا وه رجافلاو

 ناك نم راربألا دحاو وه يذلا JS نوكي هلباقم ىفو Lad اهيلإ رّجفتملاو

 لامعألاو تادابعلا لفاونب بّرقتلاب ىوقتلا ةبترم قوف ًايقترمو .ًاّيقتم

 . تاحلاصلا

 : لجو Se لاقف [۸۳ :نيففطملا] ةروس يف ءاج كلذكو

Sisنإ  geome A eal Cts40(  
 . نجسلا نم ليعف : نيجس

 00 0 هک ر هاا كاس

 .18(4) نييلع يفل راربالا CLS نإ USP و

 اهيف فاصوأب [ 75 :ناسنإلا ] ةروس يف راربألا لجو Se هللا فصوو ©

 .ىوقتلا ةبترم تايضتقم ىلع دئاز وه ام

Susىلع كلذ ّلك  Htءىوقتلا ةبترم قوف يه ةبترم  UFناسحإلا» » 
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 iis نأ : :ناسحإلا of ايب لوسرلا نايب يف ءاج دقو ءربلا ةبترم قوف ةبترم وهف

 . هارت abs هللا

 ًاضيأ لدي Gest Gee at ربلا نع لئاسلا ةي لوسرلا باوجو ©

 هروص نم ريثك يف GES نسح OY ,ىوقتلا ةبترم قوف ّربلا ةبترم Of ىلع
 لوقو .تامّرحملا كرتو تابجاولا لعف ىلع دئاز ريخلا يف عّرطت

Ee SIرفسلا يف مايصلا نأ ىلع لدي «رفسلا ىف ذ مايصلا ٌربلا نم سيل»  

 ةبترم قوف وه لضفألا لمعلاو .هيف رطفلا نم لضفألا لمعلا وه سيل
 . ىوقتلا

 ةبترم قوف ةبترم يه Wi ةبترم of ىلع لالدتسالا يف تلطأ دق

SS نيب OSB ال نيرّسفملاو ر مظعم نأ تدجو يننأل sgl 
 دقو «نيفدارتم امهنولعجي دقف «ىوقتلاو  oy 28ىلع وهو .رخآلاب امهدحأ

 .ةغل نيتملكلا ىنعم هيلع لدي امو .صوصنلا هيلع ٌلدت ام فالخ

 مازتلا Ob :هَربْلا ىلإ cag َقْدَّصلا buy : ةا لوسرلا لوق ْىنعَمَف
 ىتح oy لاعفأ لعفي نأ يف ةبغرلا ىلإ قداصلا لصوي لوقلا يف قدصلا

 تماس يلعن ن عيطتسي ال of كلذ يف ببسلاو .راربألا نم نوكي

 نم ًافوخ ىوقتلا ةبترم لامكتسا ىلع صرحي وهف «بذكلاب هتاريصقتو
 ىوقتل ةبترم لامكتسا SY كلذ قوف تاحلاصلا لعف يف بغري مث ءمالملا

 ىلع ًاصرح «ًايتاذ ًاعفد Jl ةبترم تاجرد يف ءاقترالا ىلإ يقتملا سفن عفدي

 .رجألا ميظع مانتغاب ًاعمطو .قبسلا

 ? Tl Objet(ةنجلا ىلإ يدي :

 ةشقانم الو «تابقع الو رثعت نود ةنجلا ىلإ لصوي SII نإو :ىأ

 .باسح

 : «اقيَّدِص هللا دنع ٌبتكي ىتح Glial ىَّرَحَتَيَو Chay EN IG اَمَو» - ؛
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 نم هب قّلختي وأ هلعفي نأب ردجأو ىرحأ وه ام ly, dey : ىرحتي

 .هرظن ةهجو

 ةغيصو ,alt ale هل owe قدصلا راص نم وه قيّدصلا : : ًاقيّدص

cesىنعمب ةغلابملا & نم  tSقدصلا يّرحت مزال نم نكلو «قدصلا  

Syيتلا هاياجس نم ةّيجس قدصلا ناك هلاوقأ يف هقدص  HWYيف ىتح  

 ۰ . هسفن تابغرو هرطاوخ

 دنع ةعيفر ةبترم باحصأ نوقيّدصلاو linden هللا دنع بنكي كلذل

calنييبنلا دعب نوفئصُي مهو . 

 :«ٌبذكلاو مکی ٥

soulًابوجو فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع بوصتم دب لوم وه ريم  

if مكا : 
 : ىنعملا ةهج نم ريدقتلاو .بصنلاب «مكاّيإ» ىلع ىلع فوطعم :تبذكلاو

 «ةيعملا واو» واولا رابتعا نكميو . هنم مكسفنأ اودعابف «بذكلا نم مكرّذحأ

 .هعم ًالوعفم ISN gy) نوكيف

 ypu ىلإ يده َبْذَكْلا نإف» - 5

 ءهيلإ ةلصوملا بابسألا نم وهف «روجفلا ىلإ لصوي CIS! Ob : يأ
OYبذكلا  Gol Ydهماثآ راكنإو هيصاعم ءافخإ . Fatsيدامتلا ىلع  

 .ًارجاف نوكي ىتح «يغلا يف

 يصاعملا يف ثاعبنالاو ء«رورشلا لعف يف حقولا قفدتلا وه : زوحفلاو

 .ةالابم نود حئابقلاو

 :«رانلا ىَلِإ يِدْهَي َروُجُفْلا نإو» ۷

 رئابك هذنع نوهت رجافلا jy ءرانلا ىلإ لصوي روجفلا Sty : يأ

 ىلإ عوجرلاو مدنلاو ةيوتلا يف Se الف ‹ينيدلا هسح دّلِتي uw «بونذلا

 فيلل



 نوكيف WIS وهو تومي مث cheb ًامثآ هتايح شيعيف «ةماقتسالاو ةعاطلا
 فطعتسي ام دوجو مدعو ءةهج نم لجو رع هللا لدع ىضقمب رانلا لهأ نم

ASU ةهج نم هسفن ةليخد ىف هيلع هللا dom) 

lagy - 8لاري  CAS Ses S15; conْىَنَح  Csاباَذَك هللا دنع » : 

 كلذبو «.هقرافت ال Al هاياجس نم aa ٌبذكلا نوكي ىتح : يأ

UGS هتكئالم فحص يف هللا دنع OS 

 ةلالدلل انه يهو «ةغلابملا غيص نم Say) نزو ىلع (tds) ةغيصو

 .هقرافُي ال ًامزال ًافصوو cd ًابستكم ًاقلخ راص بذكلا OT ىلع

 نيقيّدصلا ةجرد اهطاطحنا ىف لباقت هللا دنع ةكرد باحصأ نوباّذكلاو

 .اهومس يف

 : ماعلا حرشلا  ج

 ا

 تامدقم

 ناميإلاكو ءاهيلع سانلا هللا رطف يتلا رطفلا نم ةنامألاك قدصلا

 .هّبحو «هب قيدصتلاو ءٌقحلاب
 ءةنامألا ىلإو .قدصلا ىلإ x ىلوألا اهترطفب ةيناسنإلا سوفنلاف

 .قح هنأب فارتعالاو %6 ناميإلاو 6 gol wen ىلإو

 .ةداعلاو ةيبرتلاو باستكالاب )25 5 لوصألا taal‘ هذهو

 يف ّيوق رثأ اذ نوكي ىتح .بلقلا قمع يف خسري Gl ناميإلاف ©
 . كولسلا هيجوتو ةفطاعلا كيرحت

 سفنلا فارطأ ىلإ اهعورف ُدتمتو «بلقلا يف اهروذج مظْعت ةنامألاو 0

 ٤0١



 Ge ًانيمأ هبحاص نوكي یتحو alt tale نوكت = .اهيشاوحو

rantقمع يف قدصلا لصاتي  reer)ٌدتمتو (هروذج مافعتو  

 .ًاقيدصف ًاقوُدَص in نوكي

CASS,دوحجكو «ةنايخلاك  olضارعأ «هتفرعم دعب هب رفكلاو  

 ساسأ فالخ ىلع ًاباستكا CUS Gel ءةرطفلا لصأ ىلع ةئراط

 ءىراطلا هيوشتلا لصحي امك ءاهباستكال ةّدعتسم ةيناسنإلا ٌسفنلاو .ةرطفلا

 هيلع أرطت 3 «هنیوکتو هترطف ساسأ يف Gye وه يذلا «ّيمسجلا قّلَحْلا يف

 ‹ممصلاو ‹ ىمعلاك «بويعلا هيف ثدحتف cles هوشت وأ « هترطف دسفت بابسأ

callyةرطفلا ساسأل ةهوشملا ضارمألا ضراوعو  . 

 ,GLY قّدصلا عزاونو 4 فارتعالاو ~ بح هيوشت ىف تارثؤملاو

 غزاون وأ «ةئيسلا ةيبرتلا وأ ءاهتارثؤمو ةئيبلا وأ ءةداعلا نم يتأت يهو «ةريثك

 بحلا يعاودو ‹تاوهشلاو ءاوهألا 7 وأ coals سنإلا نيطايش

 وحنو (Ay CE «عمطلاو فوخلاو «ىضرلاو بضغلاو «ةيهاركلاو

 .كلذ

 مهتأشنو مهتلوفط ذنم راغصلا لاوحأ ةظحالم نم انل رهظت ةقيقحلا هذه

 ٌبحو «هب فارتعالاو قحلا Ce ىلع نوروطفم مهنأ ظحالن ْذِإ «ىلوألا

 : يلي ام اهنمف «يمالسإلا نيدلا صوصن نم لئالد اهيلع cde دقو

 ١ هللا لوق  Se:مورلا ] ةروس يف لجو ١" [:

Wes ibyنيڌلل  liseلیدبت ال ءاهيَع سانلا رف يتلا هللا ةرطف ؛  

cally glesكلذ  ttl Si Ss el Jeَنوُمْلْعَي ال  )+( € 

 لوسر اهبطخ ٍةبطخ نم « ٌيِعْشاَجُمْلا ضايع نع ملسم هاور ام-؟
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 ھو < ۶ ماوه oe مو .qs 2 Foon ب
 مهتلاتجاف نيطايشلا د مهنإو , مهلك slam يدابع تقلخ ينإو»

yee ieee JFمهلا ٌتلَلْحَأ ام ْمهْيَلَع  oilsمل ام يب اوُكِرْشُي نا  

 .«اناطْلُس هب 31

 .(ةنامألا ثيدح) رشع عباسلا ثيدحلا حرش دنع هحرش قبس دقو

 لاق : لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور امو - ۳
 : هك هللا لوسر

 8 slay 8 «هنا دوه هاربا ءةّرطفلا ىَلَع by ل ٍدولوم نم امو

 5-0 ؟َءاَعْذَج ْنم اًهيف نوسحت J ARS deg Aig) Aco امك هناَسَجَمي

 BLY) ثيدح) رشع عباسلا ثيدحلا حرش دنع هحرش قبس دقو

 ٤ - ىبنلا نأ ءناميلا نب ةفيذح نع ملسمو يراخبلا هاور امو  BEلاق :
  2رك  6 e+e ceوو 1

(ke SN بولق رذج ىف تلزن SEY ob 

 .ثيدحلا اذه حرش قبس دقو

 : we هللا لوسر لاق : لاق ةماَمأ يبأ ع دمحأ مامإلا ه هاور امو_-ه

 .«َبذكلاو ةنايخلا اإ هلك لالخلا ىلع نمؤملا ٌعَبطُي»

Jasنأ ىلع «ةرطفلا ىلع دلوي ٍدولوم ّلك» :ثيدح عم «ثيدحلا اذه  

 لصأ يف وه لب «بذكلاو ةنايخلا ىلع هترطف لصأ يف ُعبطُي ال ٍدولوم ّيأ

 .قدصلا ىلإو «قحلا Ce ىلإ عزني هترطف

Jayىلع ةفيذح ثيدح  Sfهللا اهلعج يتلا ةيرطفلا قالخألا نم ةنامألا  

 .لاجرلا بولق رذج يف

 :لامعألا يف نوكيو لاوقألا يف نوكي قدصلا

 :لامعألا يف نوكتو «لاوقألا يف نوكت ةفص قدصلاو

 يف عقاولل قباطم asl دقتعي ام لوقي يذلا وه هلاوقأ يف ذ قداصلاف ©
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 هذيفنت ىلع ٍمزع ام هدوهعو هدوقعو هديعاوم يف لوقي يذلاو .هئابنأو هرابخأ

 يوني وهو lige دهاع وأ uae دقع وأ .ًادعو دعو نم Ul .اهنم هب ءافولاو

 . كلذ يف بذاك وهف .لاق امب ءافولا مدع

 «هریغ دنع تالالد تاذ ًالامعأ لمعي يذلا وه هلامعأ يف قداصلاو ©

 وهو لمعي هن أ مهوي الو .عداخي الو cha: Vs «يئاري الو ءاهيف قفاني الف

 رهاظتي امب سانلا ءاضرإل فيعضلا لمعلاب كراشي الو .لمعي ال ةقيقحلا يف
 .هلمعي نأ هيلع بجي يذلا بجاولا لمعلاب أرّصقم هب

 ٌدرل ءةنيدملا لوح قدنخلا رفحب BIS! pf امدنع نوقفانملاف ©

 ةّيلكش ةكراشم نوكراشيو نولمعي مهنأب نومهوي اوناك ASI بازحأ ديك

 مل مهنأل «نيبذاك مهتاكراشمو هذه مهلامعأ يف اوناكف .ةفيعضلا لامعألاب

 مهنأب نيملسملا نومهوي اوناك امنإو ءاولمعي نأ مهبولق نم نوديري اونوكي
 .كلذب مهقافن رتسل مهعم نولمعي

ply «هب اومّدقيل .هصيمق ىلع مالسلا هيلع فسوي ةوخإ هب ءاج يذلا  

 وه امنإ صيمقلا ىلع ام Sly ءاوعذا امك بئذلا هلكأ دق هنأ ىلع Su ًاليلد

 iE VY :فسوي ] ةروس يف fey Je لاقف Las bes هللا claw «همد

 .18(4). .بذك py هصيمق dé) اوُواَجَو»

 ذإ ءاهرفاظأب لمقلا لتقت اهنا تمهوأ يّلل لاق BB لوسرلا I يورو
 .لمانألا بذك نم اذه :لمقلا لتق تاوصأ هبشت ًاتاوصأ اهنم جرخت تلعج

 نع هب ربعي وأ .ثدحي مل ٍءيش تودح هب ناسنإلا مهوي لمع لکف
 لامعألا يف بذكلا ناك امّبرو foal بذك نم وه دوجوم ريغ ءيش دوجو

Ltلاوقألا يف بذكلا نم ًارثأ ىوقأو ًارطخ . 

 Vass le كبر ةملك تّمتو

Ufهماكحأ ىف قلاخلا بّرلا تاملك  LSءةيفيلكتلاو  
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 ىلع تمت دقف كلذ ريغ يفو «ديعولاو دعولا يف هماكحأو «ةيعيرشتلاو

 :لوألا ١

 هوفع هنمو «هناسحإو هللا لضف لدعلا قوف يتأي مث .لدعلا : يناثلا

 . هنارفغو

 «لامكلا نم امهنأل «لدعلاو قدصلاب هسقن لجو e‘ هللا مزلأ دقو

 ىلع وهو :ءيش لك نع ينغلا ميكحلا ميلعلا هللا هنع هنت صقن امهاضيقنو

 .ريدق ءيش لك

 . ملظ الو هللا تاملك يف بذك الف

 :[ 5 :ماعنألا ] ةروس يف لجو je هللا لاق

 ُعيمّسلا َوُهَو oll J ل Sle Bie WS ts ْتُْمَتَوِو
(NV 0) gala 

 ٰيربجلا هنيوكت لعج دقف لدعلاو قدصلاب هسفن لجو رع هللا مزلأ امكو

 .لدعلاو قدصلا نع ّيربجلا هللا قلخب نئاك جرخي الف ءامهل ًامزالم

 نع «نيفلكملا هدابع هب مزلأ لدعلاو قدصلا نم هسفن هب هللا مزلأ امو

 عاطأ نمف ءالمع نسحأ مهي يأ مهولبيل [LAU مهحنم يتلا ةّرحلا مهتادارإ قيرط
 هلصوأف « هللا دعو ُهَقَدَص ,ha قدصف < ‹ميقتسملا هللا طارص ىلع ماقتساو

 مزتلي Ob هللا هرمأ ام ىصع نمو . ميظعلا هللا لضف ثيح ميعنلا تانج ىلإ

 « هللا des ةقذدص « هللا طارص ىلع مقتسي re «لدعي ملو ٌقدصي ملف «هب

 . ينابرلا لدعلا ost ٌقيبطت Ce . ميحجلا باذع ىلإ هبذجف

 قفو ءايشألا CLAS ذختا نم if ةيربجلا تانئاكلا يف قدصلا نمف ©

 ةتطعأف ءءایشالا wide ol pall اهيلع تلد يتلا ةيببسلا هللا تاملك ةمظنأ

 . تابرجتلا اهيلع ods يتلا يببسلا نيوكتلا ةمظنأ يف ةرّرقملا حئاتنلا
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 لوانت نمو هل ًاعفان ًءاذغ ناكف ماعطلا هقدص عفانلا ماعطلا لكأ نمف

 ءءاودلا ee ءاهنم وكشي يتلا ةلعلل ءافش هتملكب هللا هلعج يذلا ءاودلا

OLSىّسَحَت نمو ًارفاك هللاب وه ناك ولو هل ًءافش  ponهللا هلعج يذلا  

 هللاب وه ناك ولو «هلتقف wl Sis ءالتاق يربجلا نيوكتلا يف هتملكب

 .ًانمۇم

 .ًاقدص ٌقدصلا هيف ققحتي of نكمي اميف هللا Lis 5 دقف

 ةمظنأ قفو ام ًادْهَج dL نم نأ ةّيربجلا تانئاكلا يف لدعلا نمو ©

 ضف هللا هديزي دقو «لدعلاب هدهج ة ةرمث باصأ وأ لان ةّيببسلا هللا تاملك

 .ًاناسحإو

 :[ ١١ : دوه ] ةروس يف لجو je هللا لاق

Med مهر ءاهيف مُهْلاَمْعَأ rac فون اهتيزو ايلا aS ُديُِي ناك Sp 

 ال  (42) Opesكيلوا  Gilٌرانلا الإ ةّرخآلا يف ْمُهَّل َسِيَل  Li boyاوُعْنَص

4) Od EG Jes Ge 
 Vie Jad هيف AAS اميف هللا ٌةملك تبت دقو

 يذلا روبجملا نوكلا رهاوظ نم ةرهاظو هللا تافص نم ةفص قدصلاف

 .هل ةّيرح الو رايح ال

 اومجسني نأ BE تادارإ هللا مهحنم نيذلا نيفلكملا نم بولطملاو

 اومجسني نأو «هب مهمزلأو قدصلا نم هسفن هللا هب َمزلأ ام عم رحلا مهرايتخاب

 نم Ske هلع جورخلاو «لامكلا وه كلذف «روبجملا هنوک تافص عم

lSنع حيبق ذوذشو  oeماظنو دوجولا  gisىلإ ٌرادحناو هللا  

 . هيهاونو قلاخلا SS رماوأل نايصع نم هيف ام عم ‹ صقنلا ضيضح

 :قدصلا قلخ ىلإ يناسنإلا عمتجملا ةجاح

 Of ظحالن امنيح «قدصلا قّلخ ىلإ يناسنإلا عمتجملا ةجاح انل ودبتو
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 ىلع دمتعت ءةيناسنإلا تالماعملاو «ةيعامتجالا تاقالعلا نم ًاريبك ًارطش

 ىلع اهتالالد يف ةيلمعلا تاريبعتلا قدصو ءءامتنالا قدصو .ةملكلا قدص

 نكت ملو ءاهلئاق سفن يف اّمع ًاقداص ًاريبعت ةرّبعم ةملكلا نكت مل اذإف

 ةقيقحو .مهتاجاح اهب فرعنو «سانلا تادارإ اهب فرعن ةيفاك ىرخأ

 . مهلامعأ نم مهتادارمو . مهئامتنا ةقيقحو «مهرابخأ

 طباورلا hin تككفت . ءلمعلا قدصو ASSN قدصب ةقثلا ال

 نيب ب نواعتلا روص مادعناو (aly) مظقتو «هکگفت ةلبم كرد هدارفأ

 . هدارفأ

 نولماعتي ال هدارفأو dulce كسامتم OLS ام عمتجمل نوكي فيك ©

 !؟قدصلاب مهنيب اميف

 ؟ةراضح وأ خيرات وأ ةفاقث نم ةورث عمتجملا اذه لثمل نوكي فيكو

 سسألا دحأ قدصلا نكي مل اذإ «مولعلاو فراعملا لقنب Gy فيك ©

 !؟يناسنإلا عمتجملا ءانب اهيلع موقي يتلا ةيراضحلا

 سسألا دحأ قدصلا نكي مل اذإ خيراوتلاو رابخألا لقنب Sy فيك ©

 !؟عمتجملا ءانب اهيلع موقي يتلا ةيراضحلا

 سسأ دحأ قدصلا نكي مل ام دوقعلاو دوهعلاو دوعولاب قثوي فيك ©

 !؟سانلا نيب لماعتلا

 نكي مل ام ةيلوقلا تابثإلا ةلدأو تاداهشلاو CIEL Gy فيك«

 !؟سانلا نيب لماعتلا سسأ دحأ قدصلا

 ؟بذكلا ىلع مئاق عمتجم ريصم وه ام
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Galleلالحنالا هريصم  Kayمث «مينشلا ٌّيراضحلا فّلختلا مث  
 . ؟رامدلاو بارخلا

 ؟ٌلحنملا عمتجملا اذه تامس دحأ يزخملا لهجلا سيلأ ه
 اهل تافص .نايغطلاو روجفلاو روجلاو .ناودعلاو ملظلا سيلأ ©

 ؟هيف ةدايسلا

 رهاظمو «لامعألا يف عادخلا ىلع مئاق عمتجم ريصم وه ام«
 ؟نوعداخم نوبذاك هدارفأو ءءامتنالا

 * د دلك

۲ 

 هحرشنو همهفتن يذلا ثيدحلا عم

 عفنلا تاذ ءلئاضفلا OLS نمو BIEN لامك نم قدصلا ناك امل
Goldeيناسنإلا عمتجملا تارورض نم ةرورضو «ميظعلا  . 

LS,حئابق نم بذكلا ناك  BIENتايربك نمو  BRSتاذ 6  

 ملظ ةليسوو «ريبك ٍداسفإ pass «يناسنإلا عمتجملا يف غلابلا ررضلا

 عيطقتو « ةيراضحلا ةينبالل مده Coy «نايغطو روجفو روجو «ناودعو

 نارينل العشمو ءاهلاصوألو اهتالصل قيزمتو «ةيناسنإلا تاعمتجملا طباورل

 . سانلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلاو «نتفلا

Slدّدشو «بذكلا نع ئهنو «هيلع نينمؤملا ثحو قدصلاب مالسإلا  

 .قدصلا ىلع Coe عمتجملا ةيبرت دعاوق عضوو «هنم ريذحتلا يف

 يف ميظعلا قلخلا اذه خيسرتو ةيمنتو ٍسرغب ةليفكلا لئاسولا فلتخم ذختاو

 نأ Igual نيذلل ,itl . هئاسنو هلاجر «هرابکو هراغص layer هدارفأ سوفن

 :ناميإلا عم ote] بذكلا ءارتفا

 py :لحنلا ] ةروس يف لجو Je هللا لاقف ©
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aR 

eo Sd تاّيآب GEE ل gd C1 يري Lp 
 نوبذاكلا (0+ \)€.

 ليق ast 6 ميلس نب ناوفص نع Dyas يف كلام hy ىورو©

 ؟ًانابج نمؤملا OF : ةا هللا لوسرل
 «معن» :لاق

 ؟اليخب ُنمؤملا ُنوكيأ :هل ليقف
 «معن» :لاق

 ؟ًاباَّذك ٌُنمؤملا ُنوكيأ : ليقف
 . (ال» : لاق

cdsنونمۇي ال نيذْلاب بذكلا ءارتفا رصح ىلع ةيآلا › Ulتابذكلا  

 الو .ًادوصقم ًادّمعتم | joke ٌءارتفا نوكت ال يتلا .ناسنإلا ةايح يف تاضراعلا

 .نمؤملا نم عقت امبرف «تباث ليصأ GEE نع نوكت

doyىلع ثيدحلا  Stنوكي ال نمؤملا  bisىلإ لصي ال :يأ  
 تابذكلا Lal . بذكلا هقلخ ٌباَّذك al هيف ae بذكلا Ss يف ىوتسم

 كلذو .نمؤملا نم نوكت هل gl ىلع لدی ام ثيدحلا يف سيلف تاضراعلا

jyةغلابم ةغيص 155(  jasهسفن نم بذكلا قلخ نكمت ىلع . 

 هلعفي !ios هل ريبدتو طيطختو دمعتو رارصإ نع هلاعتفاو بذكلا ءارتفاف

 .نونمؤي ال نيذُلا نوباذكلا

 pl ةبترم ىلإ لصوي قدصلا دايتعا

 نيملسملل Fol اهيف يتلا ةميظعلا ثيداحألا نم همّهفتن يذلا انثيدحو

 ةبترم نم ملسملا لقنت يتلا بابسألا نم هب مازتلالا OI أ نايبو «قدصلا مازتلاب
 ةنجلا ىلإ الصوم ًاببس كلذب نوكت مث «راربألا ةبترم ىلإ هعفرتف <« ‹ نيقتملا

 هسفن ىمح راربألا فنص يف لخد نم oy «باذع الو باسح ةشقانم نود

 ولو ءاهتابجاو ىفوتسا لق نوكي 5 «ىوقتلا ةبترم تابجاوب لالخإلا نم
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 تاعاطلا نم ٌرفو هيالل راصو «.هللا نم نارفغلاو وفعلاو تائيسلا نع ريفكتلاب

 .راربألا فنص يف لخديو «ربلا ةبترم تاجرد يف يقتري هلعج لفاونلا

 يدْهَي Gall Of GLEN les : هو لوسرلا لوق يف «ربلا» ةملكو

 لامعألا فلتخُمو .ريخلا ٠ هوجو لک ىلع jas ةعماج ةملك Gal ىلإ

 1 .ىوقتلا ةبترم اهيضتقت يتلا

 . ؟ربلا هوجو فلتخم ىلإ قدصلا يدهي فيك :لءاستنو

 : يلي ام ظحالن لمأتلاو ليلحتلابو

 يف ًاليصأ قدصلا GE oS :يأ .ًاقودص ناسنإلا نوكي امنيح

 لئسو ٌّقحلا فرع اذإ ّيكولسلا هفقوم وه امف «هكولسل ًامزالم ًافصوو «هسفن

Gare 

 قح وه :لوقيف «قدصب هنع نالعإلا ههاجت هفقوم نوكي نأ LY هنإ

 نذإ قدصلاف ءالماك هب ققحتلل «ناميإلا قرط لّوأ قحلاب فارتعالاو
 هذه رصانعو ,هناكرأ ىلع فّرعتلا دعب ناميإلا لامك ىلإ هيدهي نأ 4 هل

 .ىوقتلل ةيساسألا ةدعاقلا وه GLY ءاهتلدأب ناكرألا

 يذلا هئامتنا قدص ىلإ ًاعفدنم هسفن دجيس همالسإو هفارتعا دعبو
abelلاش نيحو هيلع مّرحم وه ام كرتو هيلع بجاو وه ام لعفب كلذو  

 اموقدم هسفن دجي هلإف ؟هلمفي مل وأ هلعف له :مرحم يأ وأ بجاو يآ نع

 بجاولا Ben ol لبق هنكل .هلاح عقاوب فارتعالا ىلإ اقودص هنوك ىضتقمب

 نيملسملا لبق نم ضرعتيس هنأ هسفن يف ait نأ bY مّرحملا بكتريو

 هيصاعم نوملسملا فشتكي نأ هركي وهو «ينيدلا همازتلا نع لاؤسلل

 ىف هيلع بجاو وه امب مايقلل ةوقب ًاعوفدم هسفن دجي كلذل «هتافلاخمو

 تاجرد ىلعأ طورش Gb لمكتسي كلذبو هيلع مارح وه ام كرتو .همالسإ

 . ىوقتلا ةبترم



 لعفب «ريخلا لامعأ نم ةدازتسالا ىلإ ًاعوفدم ًايئاقلت هسفن دجي مث

 .ربلا ةبترم تاجرد يف دعصي كلذبو «تادابعلاو تاعاظلا لفاونو ننسلا

 . باسحلا شقاني نأ نود ةنجلا لوخد ًاقحتس هسفن دجي لب «مرحم

 بذكلا OY ءًاقفانم نوكي نأ نكمي ال قودصلا Sf ظحالن نأ ّدب الو

 .قافنلل لوألا دامعلا وه

 exiles BB لوسرلا لوق يف يقطنملا لسلستلا انل نّيبتي ليلحتلا اذهب

Gallنإ  Sivasىلإ يدي  She il oly olةنجلا ىلإ ) . 

 :ةداعلاب سفنلا يف geet قدصلا ge ثاستتكا

 َقْدَّصلا Sines ُقُدْصَي 0 IS Un ae لوسرلا لوق نم مهفنو

hs CES veهللا  (inde 

le Stةيمنتلل لباقو .ناسنإلا ةايح يف باستكالل لباق قدصلا  

 رهاظم نمف . ةمزاجلا ةدارإلاب نرتقملا يلمعلا بيردتلا قيرط نع «خيسرتلاو

 ريبعتلا لئاسو فلتخم يفو ءاهلك لاوقألا يف قدصلا يّرحت ةمزاجلا ةدارإلا

 .ةيلمعلا

 ورت نود ًافازج Lis ak Ob هسفنل حمسي ال قدصلا ىّرحتي يذلاو

 نونظلاب مکحیف «ملع هب هل سيل ام عبتي ناب هسفنل حمسي الو «ةريصب الو
 الو «يفنلل وأ SW ةيفاكلا ةلدألا نم اهدّيؤيو اهمعدي ام اهل سيل يتلا

 .قدصلا ىلع صرحي هنأل هلامعأ يف قفاني وأ aly نأب هسفنل حسي

 ءًاقودَص نوكي كلذبو «هلامعأو هلاوقأ يف قدصلا ةمزاجلا هتدارإب ىرحتيو

 هللا دنع CaS ٍذئدنعو .هسفن يف ًانكمتم ادغ يذلا قدصلا قّلخب ًايَلحتم : : يأ

 نأ هيلع ل قحتسی يذلا «قدصلا قّلخ هدايتعاو هتدارإب ًاستكم : يأ «اقيّدص»

 قلخلا اذهب هقلختب ئغتبا اذإ «نيقيّدصلا Sigg هب لانيو ,نيقيّدصلا عم نوكي

 . هباوثو هللا ناوضر ميظعلا
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 :روجفلا ةكرد ىلإ لصوي بذكلا دايتعا

 لعف ىلإ حقولا عافدنالا وه ءانفرع نأ قبس امك [rat يف روجفلاو

 روجفلاو ,ةالابم دود حئابقلاو يصاعملا يف jis SLY, (YL رورشلا

 .اهحبق يف ةفرسملا حئابقلا عاونأ فلتخم ىلع لدب عماج ظفل

 يف ربلا ةجرد لباقت اهلفستو اهطاطحنا يف روجفلا ةكرد jt انفرعو

 .اهومسو اهئاقترا

 ليلحتلابو ؟روجفلا يف سامغنالا ىلإ بذكلا ٌلصوي فيك :لءاستنو
 : يلي ام ظحالن لّمأتلاو

 َىعّديو Gol SS نأ هيلع ناه .هيف Shel ًاقلخ بذكلا ناك نم َّنِ
 . هفالخ

 مل «نيهاربلاو ةّلدألا هل تميقأ نأ دعب Go ناميإلا ناكرأ Sf فرع اذإف

 ءاوهأل ةباجتسا | ءًاتاتهبو ,Lis ~ ou aS نأ هسفن يف : اجرح دجي

 بجيو و «عقاولاو ةقيقحلل ٌةقباطم ةحيحص Ast نالطبلا رهاظ لطاب نم .

 عنقي نأ لواحيو ‹ عقاولاو ةقيقحلا ىلع بذكي al dole عم ءاهب داقتعالا

 عقاولاو ةقيقحلا ىلع اهيرتفي يتلا هبيذاكأب نيرخالا

olاهتاوهشل ةيبلتو «هسفن ءاوهأل ةباجتسا كلذ لعفي . 

 هيلع دعاس يذلاو ,روجفلا رجف أ نم ناميإلا ناكرأب رفكلا jt مولعمو

 ىلع هقلخ هعواطي مل ًاقودص ناك al ولو «بذكلا قلخ وه هيلإ لصوأو

 هجو نم he) هسفن يف دجوف Lids ناك هّنكل هل رهظ يذلا حلا درخُج

 نم قافنلا هيمحيل (LIS ًاروز مالسإلاب رهاظتي نأ عيطتسي قفانملاو

 نيملسملا اهيف كراشي Zale عماطمب رفظيل وأ ءايندلا يف نيملسملا ةمقن
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alوه كلذ ىلع هدعاس يذلاو  CASI GLEيف بكري هلعج ذإ  
 قفانملا ناك روجفلا رجف ذأ قافنلا ناك Ss Glas وهو .روجفلا رجف هكولس

onولو .رانلا نم لفسألا  afبوكر ىلع هقلخ هعواطي مل ًاقودص ناك  

 ءًاقفانم ماد ام هيلع رارمتسالاو بذكلاب لإ هعيطتسي ال يذلا قافنلا بكرم

 . هقافن فشكتني نأ فاح امّلك بيذاكألا ديدجتبو

 :ةداعلاب سفنلا يف لّصأتي يذلا بذكلا gle باستكا

 SiS Ses SiS ge لاري امو» HS لوسرلا لوق نم مهفنو

 . اباَّذَك هللا ie LS تح

 ةيمنتلل ٌلباقو .ناسنإلا ةايح يف باستكالل ٌلباق بذكلا gle نأ
 .ةمزاجلا ةدارإلاو دصقلاب نرتقملا يلمعلا بيردتلا قيرط نع ‹خيسرتلاو

 فلتخم يفو .لاوقألا يف بذكلا يِّرحت ةمزاجلا ةدارإلاو دصقلا رهاظم نمف

 .ةيلمعلا ريبعتلا لئاسو

 يقحت يف هيناكأ نم داسا هسفن يف بذل قأخ نكت نم يز

 يتلا هتاوهشو هئاوهأ قيقحت قيفحتو .سانلا عم هلماعتو هتايح يف هبئاغرو هبلاطم

 Lal ًاملاظ اهيف نوكي

 ام ىلإ هب لصيف CISL سانلل هّملظو هتنايخو Ge رتسي يذلاف
 هل سفانمل ملظ وأ مصخ نم ماقتنا وأ بصنم وأ لام نم ىوهيو يهتشي

 لامعأب ارهاظت و f ًالاوقأ الإ هفلكت ل ةلهس ةليسو هاريو «بذكلا .دنع وأحب

 هداتعيو هئرمتسیف ءاهدهشي روز تاداهش وأ ilu تابذاك ًاناَمْيَأ و أ ,ةيماهيإ

 . لتاوقلا تارّدخملاو رمخلا نمدمك « هتقرافم عيطتسي Y ًانمدم نوكي ىتح

 ( aSهرم صَصُْع هبقعت تقؤم ُءارمتسا  GISكوش  liesميلأ .

 Os «هتایح يف ًابوذك نوكيف «بذكلا gle هسفن ىف لصأتي نيحو

 Aids هللا دنع
 بف ان ابل
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 :هلوسرو هلا ىلع بذكلا ءارتفا ملظلا ملظأ نم

 وأ les رع هللا ىلع بذكلا ءارتفا بذكلا روص حبقأو عنشأ نم نإ

 اؤّرجتو cooked هللا عئارشب بعالتو «نيدلا يف ءارتفا ay لم هلوسر ىلع

 .رانلا ىلع ميظع

 رع هللا ىلع بذكلا ءارتفا ملظلا ملظأ نم نأ ميركلا نآرقلا نابأ دقو

idesلاقف  aoe0 : ماعنألا ] ةروس يف ‘ 

dA. NES 

 FS لوسرلا لوق رتاوتملا ثيدحلا
é ر9 رە 2 27k Gate - 42 of 

GAS Jayرانلا نم هذعقم اوبتيلف ادمعتم ىلع ». 

 o %2, ورە مرر bg رره

 ديعو اذهو . هيف مقيلو «رانلا نم هدعقم يف لحيلف : يأ : هدعقم اوبتيلف

 ءرانلا يف ٌدعقم هل نوكيس هنإف ًادّمعتم هيلع Cis نم Sb ةي لوسرلا نم

 . هباذع يف ميقيو هيف ليسو

 :ىربكلا رئابكلا نم روزلا ةداهش
 ىلع ءاضقلل ةنيعمو «قحلا بناجل ًادنس نوكت نأ ةداهشلا يف لصألاو

dala}مهتاوهشو مهؤاوهأ مهب فرحنت نيذلا ةانجلا ىلع مكحلاو «لدعلا  › 

 . لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيو cOsany .نوملظيف

 ,hat ءلطابلل ًادنس تناكف اهتفيظو نع ةداهشلا تلّوحت اذإف

 «تابثإ نم هتنُمضت ام ىلإ ًادانتسا Gall ريغب يضاقلا مكحي ىتح «ءاضقلل

eve 



 .دحاو ِنآ يف نْييَربَك نيتميرج مثإ ee لمحت اهنإف

 .قحلا تابثإ يف ةّيعيبطلا اهتفيظو اهتيدأت مدع : ىلوألا ةميرجلا

 plats .قوقحلا اهيف ْمضهَت lef ةميرجب اهُمايق :ةيناثلا ةميرجلا
 .ناودعلاو يغبلاو مثإلا ىلع اهب ناعتسيو cell اهيف

 «لدعلاب مكحيل ءاضقلا ةطلس هديب يذلا يضاقلاك اذه يف يهف

 ضارعأ نم ضرٌعب اعمط وأ «ىوهلل ًاعابتا ,ناودعلاو ملظلاو روجلاب مكحيف

 .ايندلا ةايحلا

 .هنمأتسا نم Sed يذلا نّماتسملاك Lal يهو

 باحصأ نم لكلو ءَنْيَملَظِب ملظلاو «نيتميرجب كلذ لك يف ةميرجلاف

 . باقعلا نم نالفک مئارجلا هذه

 .بونذلا رئابك ربكأ نم روزلا ةداهش Of BE لوسرلا نابأ دقو

 : لكك هللا لوسر لاق :لاق ةركب يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور
 ردع رهط ى مم of ع

 .«؟رئابكلا ربكاب مكتبنا الا»

 .«نيدلاولا Gey .هللاب SAY :لاق

 :لاقف Lad ائكتم َناَكَو
Bagel o£ع 0 4  

 . (روزلا ةداهشو «روزلا لوقو الار

 .تكس هتيل :انلق ئتح AS لاز امف

 :اولعفي مل امب (eld فذق

 ءاولعفي مل امب ءآربلا فذق بذكلا لاجم يف ىربكلا رئابكلا نمو

Glasتائيربلا تانصحملا تانمؤملا  AILىنزلا عوقو تبثي نأ نود  
 فذاقلا باقعو  «نيعلا ch هوأر مهنأبو .هعوقوب نودهشي لودع دوهش ةعبرأب

٥ 



 لجو Ge هللا لاق «ةدلج نينامث دلجي نأ لودع دوهش ةعبرأب تابثإ dat نود

 :[ 54 :رونلا ] ةروس يف
sls ravi igs ish ونا ل ت cower َنوُمْرَي Spills 
Je اوُباَن َنيِذّلا الإ (4) َنوُقِساَمْلا مه ag ar re oa اوب لَو salt 

 كلذ دعب ; i plotهللا ن  ersميِحَر (0)

 سومغلا نيميلا :

 corde Ges دكؤي يذلا Lath cist روص eal نمو
 .بذاكلا مالكلا قيثوتل Jey Je هللاب فلحلا

 اذهب تيُمس دقو .سومغلا نيميلا ىه ةرجافلا ةبذاكلا نيميلا هذهو

 .رانلا يف هسمغت مث ريبكلا مثإلا يف اهبحاص Ca WY مسالا

 Led SY كلذك تناك Lely ءرئابكلا مظعأ نم سومغلا نيميلاو
 فلحي نأ ىلع Gas ال هنأو لاب فلاحلا ناميأب بطاخملا ةقث لالغتسا

 .ةنيبلا ةوقب هنيمي ربتعيو هل ملستسيو هقّدصيف ءابذاك هللاب
 : لاق هِي يبنلا نأ ‹«صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع يراخبلا ىور

 ُنيِمَيْلاو .سفنلا 155 «نيدلاولا ٌقوقعو .هللاب كارشإلا :ٌرئابكلا»
 .«سوُمْغلا

 هللا لوسر اي :لاقف lM ءاج Gel نأ .ىرخأ ةياور يفو

 ؟رئابكلا ام
 . (هللاب ayy :لاق

 ؟اذام G : لاق

papas Seal : لاق 

 ؟سومْعْلا نيميلا Ley :تلق
 .«ملسم ٍءىرما Jl عطتقي silly : لاق

 . بذاك اهيف وه نيميب ملسم ءىرما لام عطتقي : يأ
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 :[ ۳ :نارمع لآ ] ةروس يف لجو Se هللا لاقو

Seal il}َنوُرَتَْي  ge,هللا  bl ellمهل قالخ ال ٌكئلوأ ًاليلق  

 Clie as مهكر Nb Stall oy me Bs Ys هللا gti الو eV يف

 . 40870 ميل

 :بذكلا اهيف زوجي يتلا ةيئانثتسالا تالاحلا

 CIS اهيف زوجي CVE دجوت نكلو «بذكلا ةريبك قبس امم انفرع

 ٌدشأ يه ةرضمل ًاعفد وأ ,ةّرضم نم بذكلا يف امم مظعأ يه ةحلصمل ًاقيقحت
 .ةحلصم نم <de قدصلا يف امم مظعأو .ةّرضم نم بذكلا يف امم

 ةلاح ىف ودعلا ىلع CAS .بذكلا اهيف زوجي ىتلا تالاحلا نمف ©

 . يبرحلا عادخلا خاخف نم خف يف هعاقيإلو هليلضتل «نيملسملل هب

 ردغلا مث هتدهاعم وأ هنيمأتب هيلع بذكلا زاوج اذه يف لخدي ال نكلو

 بونذلا رئابك نم وه لب ءاعطق زئاج ريغ اذهف «هب

 حالصإلل ناسنإ طسوتي نأ «بذكلا اهيف زوجي يتلا تالاحلا نمو ©

 نأ نم عجنأ امهنيب حالصإلل ةليسو دجي ال مث «نيمصاختم نيقيرف نيب

 ردق ىلع ةدايز الو فارسإ نود «ةرورضلا رادقم ىلع بذكلا بكرم بكري

 .ةرورضلا

 ءهتأرمال لجرلا ثيدح .بذكلا اهيف زوجي يتلا تالاحلا نمو
 ءامهنيب ةّدوملاو قافولا رصاوأ LE يتلا رومألا يف ءاهجوزل ةأرملا ثيدحو
 ةّرْسأْلا طباور قيثوتل بذكلا نم ءيشب اهيف حماستُي يتلا تالاحلا نم هذهف

 .نيجوزلا نيب لزغلاو رمّسلاو سنألا سلاجم ىلع ةّيرعاشلا ءاوجألا ءافضإلو

dsبذكلا اهيف زوجي يتلا تالاحلا هذه ىلع » thdةدعاق نم  
 : يلي ام اهنم yd ثيداحأ ةَّدع OAS ميرحت

$B -هللا لوسر لاق :تلاق , موثلك مأ نع ملسمو يراخبلا ىور ١ 
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  os 8 2 #20 - efعا  Ose a voىم  8, Of ۶م 3

 يذلا ُباَّذَكْلا سيل ! Ale.«أريخ لوقي وأ اريخ يمنيف سانلا َنْيَب

 :يأ :ًاريخ يمني  Adنيب حالصإلل بذكلا ضعب اهيف الاوقأ

  6 pti.تاوادع نم مهنيب ام ةلازإلو

 ١ | ofرر هو
  2هرشنو هعاذأ اذإ | هيمني ربخلا ىمنا :ةغل لوقت .

  - ۲نع دواد وبأو دمحأو ملسم یورو  alتنب موثلك  (deتلاق :

 ;  el aسالا لوقت امم بذگلا نم ِءٰيَ يف صر لكي يبنلا

 يف الإ  wilثيدحخو «ساتلا نیب حالضإلاو  rie poثيدحخو

Ges 5 alll 

  - ۳ا هللا لوسر لاق :تلاق ديري كنب ءامسأ نع يذمرتلا یورو :

 jal عباتتک (iS ْىَلَع اوعباتت نأ ْمُكلِمْحَي ام «سانلا اهي ار

 : لاّصخ ثالث يف لإ مارح مدا نبا ىلع هلك S38 sl يف

es هتارما ىلع O55 oe 

BE َبْرَحْلا َّنإف ءِبْرَحْلا ىف َبَذَك je 
  # eeقمل  Fo. 9 0 1همهم

 . «اهجوز ةارملا ثيدحو i“ لجرلا ثيدحو ©

 ءاهترض ىلع ةأرملا هب بذكت ام حابملا بذكلا يف لخدي ال نكل 4

 اذه لب «لعفي مل وهو ءاذكب اهمركأو ءاذكب اهافطصا اهجوز ot ٍاهربخت 5

 اي :تلاق ةأرما َّنأ ءاهنع هللا يضر ءامسأ نع ملسمو يراخبلا ىور

 يذلا ريغ يجوز نم Cones ol rhs يلع لهف «ةرض يل jy « هللا لوسر

 ؟ ىنيطعي

 : لكَ يبنلا لاقف

os oF 

33 as os be مل امب aed 

3۸ 



 .رخآلا

 تُنّدحتو ثرهاظت نإ :يأ :ينيطعي يذلا ريغ يجوز نم CLE نإ

 هلاح عقاو يف وهو ءايشأب ينصخي وأ coll ينحنميو عايشأ ينيطعي هنأب

 . كلذ فالخ ىلع

 :ثيدحلا اذه نم دافتسي امم د

 : يلي ام اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه نم دافتسي

 .لمعلا يف قدصلاو لوقلا يف قدصلل لماشلا قدصلا مازتلاب رمألا- ١

 .صالخإلاب ىّمسملا وهو

 مث .قوقتلا ةبترمب ققحتلا ىلإ هب مزتلا نم لصوي قدصلا مازتلا  ؟
 .ربلا ةبترم ىلإ ءاقترالا

 ٣ مازتلا  doleسفنلا يف تباثلا ليصألا قدصلا قلخ نوكت قدصلا .

 ىتح ay دنع دبعلا هب يقتري هيرحت عم كولسلا يف قدصلا مازتلا - ٤

 لمعلا يف بذكلاو لوقلا يف بذكلل لماشلا بذكلا نم ريذحتلا ©

 .قافنلاو ALS لمعلا يف بذكلا نمو

 .روجفلا ةكرد ىلإ طاطحنالا ىلإ هب مزتلا نم لصوي بذكلا مازتلا - 5

 ٠ - سفنلا يف تباثلا ليصألا بذكلا قلخ 0555 بذكلا ةداع مازتلا .

 ىتح «هّبر دنع دبعلا هب طحني هيّرحت عم كولسلا يف بذكلا مازتلا - ۸

Odهللا دنع  chilisهللا هلعجيو  Soنيباّذكلا فنص نم لجو . 
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ope Yl) ةغالبلا 

VGNنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  

 عم رمألاب مازلإلا بولسأ وه ثيدحلا اذه يف راتخملا بولسألا - ١

 .هنع ىهنلاو هنم ريذحتلا cle ام بنجتو «رمألا هب ىرغأ

 ريذحتلاو ءاهرجأ ليصحتو ةّيلعلا ةبترملاب بيغرتلا بولسأ دامتعا - ؟

 .اهتبوقع قاقحتساو ةطحنملا ةكردلا نم

 لمجلا ىف (a) ديكأتلا فرحبو ةّيمسالا ةلمجلاب ربخلا ديكأت * 
 : ةيلاتلا

Gal ىلإ يدهي قدصلا Sle 

I Sleةنجلا ىلإ يدهي ». 

  ile«روجفلا ىلإ يدهي بذكلا .

Sy ©ىلإ يدهي روجفلا  ots 

 ريثتست اهنيماضم OY call نيبطاخملا ةجاحل لمجلا هذه ىف ديكأتلاو

 .ديكأتلا ىعدتسي يذلا بارغتسالا

tv: 



 تارعإلا نم :ًايناث

 ءرورجملاو راجلا ةغيص نم لوحم رمأ لعف مسا (مكيلع» :«قدصلاب مكيلع»

 . «اومرتلا» : ىنعمب وهو

 .«مكيلع» لعفلا مساب قلعتم رورجمو راج «قدصلاب» ©

 اهرئاظن كلذكو َّنإ» ربخ عفر ّلحم يف ةلمجلا Gol ىلإ يدهيد ©
 .ثيدحلا ىف

 رّدقم لعفب ريذحتلا ىلع بوصنم ريمض مكايإ» :(«بذكلاو مكايإو» ©

 ental مكاّيإ :هريدقت ءأبوجو فوذحم

 ةهج نم ريدقتلاو .بصنلاب PSU) » ىلع فوطعم «بذكلاو» ©

 واو» واولا رابتعا نكميو .هنم مكسفنأ اودعابف a نم مكرّذحأو : قنعملا

 ey ًالوعفم «تذكلاو» نوكيف «ةيعملا

 عراضم لعف «لازي ام» :«قدصلا ىّرحتيو قدصي لجرلا لازي امو»
 me ley مسا fe dh col» بصنيو مسالا عفري cols تاوحخأ نم صقان

 و» :هریظنو . صقانلا لعفلا ربخ بصن لحم يف ةلمجلا «قدصي» عوفرم

 .«بذكلا ىّرحتيو بذكي لجرلا لازي
* * * 
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 لك هللا لوُسَر Cred :لاق هنع هللا يضر ٍدوعسم نب هللادبع نع

 :لوقي

geeرو ۶ رک مت 459  se oeمك علام 0  laeeيا  

Be ٍةيود صضرا يف لجر نم نمؤملا هدبع ةبوتب احرف دشا ah 
 ُهَعَم  Yeماف ُهباَرَشَو ُُماَعَط  BEGْدَقَو  (gles chىتخ

  “oc oF Boe ge Gfر ي مدع  HEL Sos a aeيگ متر يب -

slabs هدا Gales cabot) ُهَدْنِعَو BAU تومي هدعاَس ىلع هسا ٌعَضَوَف 

 هَ
2 1 9 te. 8 o f°? o-? ver جت oe gE, 

 . «هدازو هتلحارب اذه نم نمؤملا دبعلا ةبوتب احرف دشا هللاف

 ًاضيأ يراخبلا هاورو «ملسم هاور

 ملسم ةياور ظفل نع فالتخالا ضعب هيف ظفلب

 : ةدايز «سنأ» نع «ملسم» دنع ةياور يفو

 ور گر ee ەگ موك ف ي ي يم ر 2
 . كبر اناو يدبع تنا مهللا : حرفلا ةدش نم لاق مث اهماطخب ذخاف»

of1 ر0 ي 78 عيش  

 .« حرفلا ةدش نم اطخا

 ىنعملاو «سنأ نع يور يذلا ريبعتلا يف ثيدحلا لصأ يف رييغت عم

{VY 





 :ثيدحلا يوار (دوعسم نب هللادبع) ةمجرت -أ

 . «نيرشعلاو يداحلا» ثيدحلا يف تقبس

 :دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

 سهل يقلل of te هم: هس yor 7 لم مرک عقم
 : «ةكلهم ةيود رضرا يف ٍلجر نم نمؤملا .a بوت احرف دشا هلل»- ١

 ريثكتو ةيوقتو ميظعت يف لمعتسي «ليضفت لعفأ» : احرف ُدَشأَد

 ام لوصح ببسب سفنلا ٌرورس وه حرفلا les oe ٌيدام to يأ

 قوشلا نم ةحارو .بوبحملا ءاقلب ةعتمو 6 ديعس حاتفناب اهروعشو بحت

 .هيلع قافشإلا وأ هيلإ

 نوحرفي نيذلا مظعم OY ,ةمعنلا نارفكو رطبلا ىنعمب حرفلا لمعتسيو
 اذهو ‹مهيلع هللا معن نورفكيو نوربكتسيو ثورطبي مهبيصت يتلا ممن

 : «نْؤُمْلا ٠ هدبع ةبوتب»

 ىلإ عوجرلا يه < ءةيصعملا نم ةبوتلاف .عوجرلا يه is ةبوتلا : ةيوتب

 نع عجر اذإ Lay 035 Uy are هير ىلإ بنذملا بات : لوقت . ةعاطلا

 داع : : يأ «بئاتلا بنذملا هدبع ىلع هللا بات :لوقتو .ةعاطلا ىلإ ةيصعملا

 .وفعلاو ةرفغملاب هيلع

{Vo 



 ام ىلع مدنلاو ةبوتلاب هللا ىلإ عوجرلا ريثك ناك نم وه باؤوتلا دبعلاو
 وفعلا ريثك هدابعل ةرفغملا ريثك : يأ ءميحر باوت هللاو .هللا بنج ىف طّرف

 نود قلطأ اذإ نمؤملا ظفلو «ًاناميإ نوي ّنَمآ» نم لعاف مسأ : نمؤملا

 ةدعاقلا pols ًافرتعم ًاقدصم ناك نم هنم دارملاف ةنسلاو نارقلا يف ديف

 .مالسإلا یف ةيناميإلا

 : (ةكَلْهم 53 il يف»

 aU ضرالاو .اهيف تابن ا يتلا ةعساولا SWI dal Bsa : ةيود

 يذلا توصلا يول ةيَوَد eer La ! :ليقو jul ىلإ ةبوسنملا ضرألا يه

 . مهب ٌبهذت : يأ ءاهيف راص ْنَمِ يود اهنأل :ليقو .اهيف عمشي

 أ ءاودألا ٌتاذ ضرألا يهف واولا فيفختب ةّيوُدلا ضرألا اَمأ

 ةقفاوملا ريغ ةءوبوملا ضرألاو «ضارمألا

 يف يوونلا مامإلا لاق «واولا ديدشتب dijon اذه tae يف اهطبضو

 ءايلاو واولا ديدشتو لاّدلا حتفب اهنأ ىلع ءاملعلا قفتاف 55 اًمأو : ملسم حرش

 . (ًاعيمج

 فوخ عضوم يه Ugly .اهرسكو ماللا حتفو ميملا حتفب : ةكَلهَم

 نم لعاف مسا اهلعج حتفلا يف رجح نباو . يوونلا اهطبض اذكه . كالهلا

alyماللا رسكو ميملا مضب «ةكلهم» اهطبضف . 

 ,zl الو اهيف تابن الو «تاياهن اهل SFY ةعساو ٍةالف ضرأ يف : يأ

 نمل هنم Las ghee ًارمأ نوكت داكت اهيف كالهلا نم ةاجنلاو «یوأم الو jb الو

Aasهءامو هدازو هتلحار اهيف  . 

(gale whet; ana) - ۲ةبارشو ةماعط . elsدقو ظقيتساف  gece 

 اهيلع عضوي OY ةحلاصلا Wi لبإلا نم يه :ةلحارلا :ُهُيلِحاَر

 ۷ل



 ,LEV رافسألا ىلع Tyas ءلْحَرلا

 وأ ًاركذ ناك ًءاوس «بيجن ريعب لك برعلا دنع ةلحارلا : يرهزألا لاق

EOبكرم وه  JRLوهف ءلاجرلا بوكرل ريعبلا رهظ ىلع عضويل  

 .لاخرو ESI : هعمجو ءءاسنلا نود لاجرلا بكارم نم

 Ae اهنع ملعي الو Lit اهل ىري ال وهف .ةعساولا ةالفلا

ail Ju a «aad 15531 = llyهيف ُتْنُك يذلا يناكم ىلإ  

Abتوُمأ ىتح »: 

Cb galasهدجيل هلع ثحب )3( َءيشلا ُبلاطلا  Jesلوقت  : 

abلطي  Wei as ai, Ubهذخأيو هدجي نأ لواح اذإ . 

 ءيشلاب GAL كّرَّدلا ٌلصأو ءامّطلا هب لزن :يأ :شطعلا هكرذأ

 هباصأ نميف لوقتو .هب ALT, lind ىّبح : يأ «هكردأ ge Ub : لوقت

 ةشطعو gies)» ةأرملاو .شاطعَو ءْىَشاَطَع :هُحمجو ءناشطع :شطعلا

 . ةناشطعو

 NER نم سئ اذإ ىتح ءامدجي ملف .تاهجلا يف اهبلط : : يأ

 . توملا ىلإ ملستسي نأ YY ةليح دجي مل

 يذلا هناكم ىلإ عجري نأ راتخا لب «ناکم يأ يف ai مري مل هنكل

 Of stb عضو دق هنأل يتَّلضو هتلحار هنم تتلفأ ذإ LEG هيف ناك

 ثيح نم عجرتسف «بابسألا نم ببسب هيلإ دوعت نأ اهسفن يف عقو اذإ هتلحار

 .هيف اهبحاص تكرت يذلا ناكملا ىلإ لصت ىتح تبهذ

 .هيف هتلحار هتكرت يذلا ناكملا وه توملا ىلإ هيف ملستسي ناكم ريخف

VY 



 نم رسيتملا ذاختاو «ةمكحلاو لقعلا روص لضفأ مّدقي انه ثيدحلاو

 سأيلا تالاح dah ىف .بابسألا

 : «هبارشو ُهَماَعطَو هدر gales patel) ُهَدْنِعَو ظقيتساف» - ٤

 كلذ لك paral ماعطو رفسلا ماعط ةغّللا يف داّرلا :هداز اهيلعو

poةدوزأ ىلعو ,داوزأ ىلع عمجيو ءاداز  . 

 اهيلعو» ىلع (هبارشو هماعطو» فلطع ةياورلا هذه ةغيص يف ءاج دقو

 لمجملا ىلع لّصفملا فطع باب نم اهلعلف ءدازلا وه ماعطلا sf c «داز

 0 يهو (هبارشو دار اهيلعو» : ملسم ريغ دنع تاياورلا ضعب يفو

 a همون els oa : ىلع ترصتقا يراخبلا دنع يتلا ةياورلاو .اهيف لاكشإ

obs schol) Be nay ay 

 : هِداَرَو alot, WA ْنِم ode all ae, LY دشا هللاق»  ه

Pe Ble ٍلِضُم حرف ةروص te دعب ثيدحلا هب LS Ast 

vl اهتّدوَع ةأجافمب ءسأيلا ةلاح هبشي ام ىلإ هلوصوو Age 255 

jaf احرف نمؤملا ole ةبوتب حرفي لجو je هللا Sf وهو . ةاجنلا ىلإ هناتشمطاو 

 .هيلإ هتلحار ةدوعب لجرلا اذه حرف نم

 ر 7
 : (اهماطخب دخاف) 5

 وأ ريعبلا فنأ يف عضو ام JS وه : ماطخلا «هتلحار ماطخب ذحخأ : يأ

 .«مطخا : «ماطخ» عمجو .هب sea ةقاثلا

a 3 Be of - 4. ٤ o a ° 32 
 ةدش نم لاق م ee eel : cal ۷يدبع  Lilyةدش نم اطخا كبر

eal 

; ve goo Fon, ast 
 ءهيلع هللا لضف دمحيل كدبع اناو يبر تنأ مهللا :لوقي نأ ديري : يأ

VA 



 ءهتشهدو هحرف نم أطخأف .اهيلع روثعلا نم سئي نأ دعب .هتلحار هيلع در ذإ

 . ظافلألا ىف سكعف

 BS «هسفن بارطضاو «هتشهد دنع ناسنإلل لصحي أطخلا اذه لثمو

 .أطخلا اذه لثم ىلع ذخاؤي ال لجو Ge هللا

 : ماعلا حرشلا -

5 

 هحرشنو همهفتن يذلا ثيدحلا عم

 CA «ةميكحلا هتدارإ تايّضتقم ضقنت ال هدابعب ةميظعلا هللا ةمحر َّنإ

 مهئالتبال ءايندلا ةايحلا يف ةيدارإلا مهلامعأ تالاجم يف مهرييختب تضق

 . مهلامعأ بسحب مهئازجو مهباسحل عبتتسملا اهيف

 تدجو اذإ ىتح ءمهب ةطيحم ّلظت هدابعب ةميظعلا هللا ةمحر ّنكل

 دوجلاب مهيلع تقفدت اهضويف AL مهلبق نم حتفنم ذفنم GI مهيدل

 . هوحتف يذلا ذفنملا رد ىلع .ءاطعلاو

Uyمهتيعوأ ريداقم ىلع سانلا هنم قلتي «ءلطاهلا ثيغلاك هللا ةمحر  
 بابسأ وأ leet poe 5 «هرایتحخاب هلع هسفن Cae نمف هل مهضرعتو

 .ًامورحم هتاريخ نمو ءًابوجحم هنع Ay ols ALE هبجحت

Ulىلع ةلاحم ال اهنم ُبيِصُي هنإف هللا تامحر ضويفل ضّرعت نم  

 ٌدحلا يف فاعضأ ةرشع ىلإ هبابسأ ٌفعاضم اهنم بيصُي امو ءهضّرعت رادقم

 نم ةمحر باب هسفن ىلع كلذب حتف Bole ًاناميإ دبعلا eis اذإف

 لبق «نايصع نم هنم ناك ام هنع تّبج ًاضويف هيلع تّبصف هللا تامحر

 .نانجلا ميعن يف دولخلل هتدعأو .ناميإلا ةلحرم

£v4 



 ةمحر باب هسفن ىلع كلذب حتف .ًاحلاص ًالمع نمؤملا دبعلا مّدق اذإو
 ام ىلع ليزجلا رجألا نم اضويف هيلع تّبصف «ميظعلا هللا باوث تامحر نم

pliهّبر هجو هب ىغتبا حلاص لمع نم . 

 كلذب حتف ارافغتساو ug يصاعلا بنذملا نمؤملا دبعلا ea اذإو

 نم ًاضويف هيلع Coal .نارفغلاو وفعلا تامحر نم ةمحر باب هسفن ىلع

 . هتكزو هبونذ تلسغف .ةيوتلاو وفعلاو ةرفغملاب هل هللا ةمحر

é 4 £ 

 : هيلإ بوتي نأ هدبع نم بحي هللا

 = ءهيصاعمو هبونذ نم هيلإ بوتي نأ هدبع نم Coy لجو Je هللاو

 كلسي مث «تائيسلا ريفكتو وفعلاو نارفغلا ةمحر باب كلذب هسفن ىلع حتفي

 ‹ليزجلا باوثلا تامحر هيلع ضيفي Fr «هلمعو هسفن حالصإ كلاسم يف

 ىلإ هتائيس لدبي ىتح ربلا لامعأ قابس يف لخدي مث .ميظعلا رجألاو

 . نينسحملاف راربألا باوث تامحر هيلع ضيفيو «تانسح

 : نمؤملا هدبع ةبوتب لجو Se هللا حرف

 نم بات وه اذإ .نمؤملا oe ةبوتب ًاديدش احرف حرفي لجو رع هللاو

 «بنذلا ةبوقع نم هسفن صّلخ هتبوتب هّنأل هير ةعاط ىلإ عجرو «هبونذ

 نطاوم ىلإ هسفن لقني هلمع حالصإبو بلا تامحر ضويفل هسفن ضرعو

 .لامعألا تاحلاص ىلع ليزجلا باوثلا ,ole لّرنت

 Greed يتلا ءلامعألا تاحلاص نم هللا دنع ىه اهَسْفَن ةبوتلا Uf ىلع
 لابقتسال ةّدعتسم ناسنإلا سفن بص اهبو «ناوضّرلاو وفعلاو «نارفغلا باوث
 .نانتمالاو لضفلاو .ناسحإلاو ءاطعلا ضويف

 غلبم ٌروصت لكك لوسرلا انل برقي aegis يذلا ثيدحلا اذه يفو

 هبونذ نم هبر ىلإ بات وه اذإ .«نمؤملا هدبع ةبوتب لجو رع هللا حرف

 تامحر باوبأ نم اباوبأ كلذب هسفن ىلع حتفو «هتعاط ىلإ داعو «هيصاعمو
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 ءهيلع تضاف «هلمع ليلقو هتدارإ لالخ نم هرايتخاب اهحتف نم يتلا هلل
Cayميظعلا ريخلاب   EY ةطغاض ةعمتجم «باوبألا هذه ءارو ةسيبح ٠. 

 .هلمع نم ريسيو هتبغرو هتدارإب هسفن ىلع اهحتفي نأ هنم رظتنت

 (GA نم الضف دازو هاطعأ هللا لأس نمو cade هللا SU SU نمف
 .هباسح هل رسيو «هباوث هللا فعاض هللا ةاضرم ءاغتبا ًاحلاص لمع نمو

Lyنأب ناسنإلا حرف وه سانا براجت يف همظعأو حرف غلبأ ناك  

 نم سأيلا غلبم aly نأ دعب «بقترم ريغ ببسب «توملا نم ةاجنلاب أجافي
 صرحلاو ةايحلا يف ةبغرلا ديدش وهو هب هعوقول ملستسيو «هنم ةاجنلا

 .اهيلع

 نمؤملا هدبع ةبوتب لجو رع هللا حرفل ًالثم ايب لوسرلا برض دقو
 ثيدحلا يف لثملا روص يذلا ناسنإلا اذه حرف نم Lil وه حرف ةروصب
 نئمطيف «ةبقترملا ريغ ةأجافملا هيتأت ذإ «هتصق ضرع لالخ نم ةيسفنلا هتلاح
 مالستسالاو «ةاجنلا نم سأيلا ةلاح ىلإ هلوصو دعب .توملا نم هتاجن ىلإ

OYءًاربص تومي  legeوأ .ًاشطعو  Ab OSٍراَض شحول . 
 لثملا ىف دروأ دق BB لوسرلا SF ثيدحلا اذه ىف ظحالملا نمو

 ةروص عمس نم لعجت «ةينايب ةقيقد تاليصفت هيف هبرض يذلا يبيرقتلا
 يتلا ةيسفنلا ةلاحلا ِءاَعدتساو ءلجرلا Bole ةصقل مات روصت ىلإ eas لثملا
 ءارحص يف «توملل مالستسالاو ةاجنلا نم سأيلاو رعذلا نم Ye نوكي

 الإ رظتني ال راصو .نمأ الو بارش الو ماعط اهيف سیل «ةشحوم ءادرج ةلحاق

 تومي وأ «شطعلاو عوجلا LE نم ًائيطب اتوم ped ءًاربص توملا هيتأي نأ

 . عئاج سرتفم شحو يكف نيب
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 نارفغلاو ةئيطخلا
 PS نيب «ناطلس تاذ هتدارإ لعجو .ناسنإلا Jey زع هللا رطف
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 ريخلا لعفو «نمحّرلا يضرب ام ىلإ هب ليمت نيميلا تاذ نم هذه .نازيم

 قوسفلاو رفكلا ىلإ هب عزت لامشلا تاذ نم هذهو «ناسحإلاو ٌربلاو

 . ناطيشلا تاوطخ عابتاو «نايصعلاو

veel وفهتو حلا بح تريخ ةبيط an نیما تاد نم يتلا le 

Silly ريخلاو «لطابلاو Go كردي «باوصلا ىلإ دشرم ee 

 ةليذرلاو ةليضفلاو .

 «هسفن لخاد نم ريخلاب هرمأي «نمحرلا ةكئالم نم Alle ُةَمَلو - ۲

 . ثيدحلا يف ءاج امك هيلع هيو

 .ديعوو دعوو ءاياصوو ظعاوم نم اهيف امو ءسانلل هللا ةعيرشو * 

 متت يتلا ةيصخشلا تابرجتلاو «ةّماعلا ةيناسنإلا تابرجتلا تاظعو - ٤

 .هسفن ناسنإلا ةايح يف

 6 سانلا نم ريخلا ىلإ نوعدي نيذلا نم Sel تادعاسم مث-ه

 .ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو

 AIM لالقتسالا ىلإ ةّيرطف عزاونف :لامشلا تاذ نم يتلا اًمأو ©

Cosيلي ام اهيلإ فاضي «هرومأ ضعب يف ةّيعبتلاو ةعاطلا نع جورخلا  : 

 طارص نع فارحنالاب الإ اهّتيبلت متت ال يتلا بلاطملاب Ab ءاوهأ -
 . ماثالاو تائيسلا باكترابو .ةيادهلا

 ١ ةماقتسالا قيرط ىلع ٌروسيم وه امب عنقت ال دق تاوهشو .

 .ءوسلاب ةراّمأو GA ىلإ ةعاّرن ءانعر ٌسفنو * 

 يَلَدُيو Sealy ءاشحفلاب رمأي «سفنلا لخاد نم سوسوي ناطيشو - ؛

 . مثإلاو ةثيطخلا عقاوم ىلإ رورغب
AY 



aieضعبب ةنورقملا «ةيلمعلاو ةيلوقلا سنإلا نيطايش ُتاليِلْضَن  

 .اهتاوهشو سفنألا ءاوهأو «دسحلا ذئاذل

 يتلا هذهو «نيميلا تاذ نم يتلا هذه نيب ًافيعض ناسنإلا GLE دقو ©
 . تائيطخلاو «تارثعلاو oly SU ةضرع وهف كلذل SL تاذ نم

 عقاولا وهو «هيلع رطف يذلا ناسنإلا نيوكت يف دوهشملا عقاولا وه اذه
 .ةرهطملا ةنسلاو ءديجملا نآرقلا صوصن هتنّيبو هيلع ols يذلا

Lyنم ناك «تائيطخلاو تارثعلاو تاوبكلل ًةَضْرُع ناسنإلا ناك  

 «مدنلاو «ةبوتلاو «رافغتسالل vee ade هل tg نأ هل ةيوبرتلا ةمكحلا

ice Vlyنم هلسغي ءريهطت ةباثمب هل نوكت ىَّبح «ةماقتسالا ىلع مزعلاو  

 نم اهب Glu امو ءاهناردأ نم بايثلا لَسْغَت امك 64 تقلع يتلا مثإلا تاراذق

 .تاروذاقو خاسوأ

 ام .وفعلاو نارفغلاب مهل هتمحرو «ظفحلاب هدابع ىلع هللا لضف الولو

 رع هللا ُهَنيِب ام اذهو .هتمصعب هللا مهمصع نم الإ ءدحأ نم سانلا نم اكز

 €Y] :رونلا ] ةروس يف هلوقب لجو

ote ۶ر رگ © o 4° ite اس Bey one 0 Love ove 

 هللا نكلو ءاَدَبا ٍدَحا نم مكنم یک ام هتمحرو ْمُكيِلَع abi لصف لولو

 (KON ميلَع ٌعيِمَس ُهَللاَو ALE ْنَم يکڙڀ

 «تائيطخلاو تارثعلاو تاوبكلل ٌةَضْرُع ناسنإلا OF كلذ يف ببسلاو
 .ءاطخ بنذم رهف

 : يلي ام اهنمف .هتانايب يف يناسنإلا عقاولا اذه BB لوسرلا دكأ دقو
 WE هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع-١

 (Ogle َنيِئاَطَخْلا ُرْيَحَو ءءاطخ 6ST يِنَب لك»

 هححصو «هحام نباو ‹ يذمرتلاو del ol دقو « نسح هدانسإ

 .ناطقلا نباو مكاحلا

 عم



 :لاق كك يلا Of ةريره يبأ نعو - ۲

a Siنبا  eslنم ةبيصن  oe:َةَلاَحَم ال كلذ كردم  OIL 

ea Lal;عامتسالا امهانز نادل , Subمالكا هانز  Lab} “ly 

sadلجرلاو  (dsl Labُتْلَقْلاَو  G2! Zally «pets Soeكلذ  

ey 
 حیحص دانسإب هجام نبا هجرخأ كب ل

  byيدا  erat “asl Uy rea diy 5 gas! sl(ًاعيمَج .

 © رع هللا حتف كلذل  desهعمطأو ,رافغتسالاو ةبوتلا باوبأ ناسناللا

 هتارثع ليقُيل «وفعلاو نارفغلاب .

 ةئيطخلا ىلإ قلزني ناسنإلا لعجي يذلا cg pt فعضلا لاح عقاوف

 ‹ ةيئازج ةّيعقاوو ةّيوبرت ,ail ميكحلا ةمكح نم يعدتسي مثول باكتراو

 باوبأ ناسنإلل ميكحلا ميحرلا ميلعلا بلا هللا حتفف ,ةّيحالصإ ةّيعقاوو

 كلذب هل اّيهو ءةماقتسالاو ةعاطلا قيرط ىلإ ةبانإلاو ةبوتلاو مدنلاو ءرافغتسالا

 هرهظو هلهاك نع يقليو cyl نم صّلختي اميك ءاهمرکأو لئاسولا نوهأ

 ءريخلاو قحلا طارص ىلإ هسفن دریو «هنم ol ام موقيو ءرازوألا لاقثأ

 حاجنلاب رفظي نأ ءاجر «ليبسلا ًءاوس ًاكلاس Cage ةايحلا يف هتريسم عباتيو
 ةبوتلا باب حتف ال ولو ءايندلا ةايحلا هذه يف هئالتبا هدم يهتنت امنيح

 باوبأ تف .هتمصعب هللا همصع ye Viet جني مل ةئيطخلا دعب حالصإلاو

 .مالسإلا يف ةيعقاولا رهاظم نم ةبوتلا

 ةنيابتملا ىوقلا نيب ةعقاولا ةدارإلا فعض ةبسن سانلا دنع فلتختو

 مهنم IS يف ةدارإلا هذهو ءلامشلا تاذ نمو نيميلا تاذ نم اهبذاجتت يتلا

 اهبذاجتت يتلا ةنيابتملا ىوقلا نيب ناطلسلا Cole Sas لثمن يتلا يه

 ضعب يف فعضت of LY ةوق تاذ تناك امهم ةدارإلا هذهو هبذاجتتو

 !lat تاذ نم اهبذجت يتلا ىوقلا ضعبل ةباجتسالا بّرجتف ءاهلاوحأ
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 .ةئيطخلا يف ًاطقاس هسفن ٌناسنإلا دجي لئدنعو

 :ةّلقو ةرثكو .ًافعضو BLE سانلا دنع ةباجتسالا هذه فلتختو

 رثكتف «مهتادارإ ىوقت نيذلا مهو «تاريخلا يف نوقباسلا مهنمف

 . مهتاكئيسو مهتافلاخم تاتلف ردنتو «مهتاحلاص

resنوطلخي نيذلا مهو «فارحنالاو ةماقتسالا نيب نوحجرأتملا  

 .ًاعيس رخآو ًاحلاص المع

 Lot ًافعض مهتادارإ تفعض نيذلا مهر مهنا نوملاظل م

 .نينمؤملا نم ءالؤه لكو

 يذلاو «ناسنإلا هيلع رطف يذلا فعضلا اذه لجو رع هللا نابأ دقو

لاعت لاقف هللا همصع اذإ لإ ؛ ةلاحم ال ةنيطخلا يف طقسي هلعجي
 ةروس يف ى

Ileal iN تارشا yeas Swi دیریو ءمُكيلع ب os jt دیری اوو 

. ))۲۸( nes OLY قلخو oe aise Sf هللا دیری (YV) ًاميظَع Se 

 نارفغلا باب حتفب يناسنإلا فعضلا لباقم ىف فيفختلا ءاج دقو

 نم toed ناسنإلا مامأ ماد ام «ناحتمالاو ةيرجتلا صرف فانئتساو ءوفعلاو

 .ةبوتلا باب لفقي ملو Wl ةايحلا هذه فورظ يف هلجأ

 هيلع pal ةئيطخ يهو «ناسنإلا ةايح ىف ىلوألا ةئيطخلا ةّصق يفو ©

 «يناسنإلا عقاولاب راعشإ ءاهتاليصفت ِهِضْرَعَو اهل نآرقلا ركذ يفو «مالسلا

 .هتمكحبو هللا ةمحرب ةلوشملا ةّينيدلا ةّيعقاولابو

 دق ءاهنع هللا امهاهن ىتلا ةرجشلا نم امهلكأب ,le مدآ ةئيطخ َّنِإ

 «هتمحرب هللا امهكرادت مث 0 « ضرألا ىلإ امهتطبه أو ءةنجلا نم امهتجرخأ
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 .امهتيصعم نم اباتو ارفغتسا نأ دعب امهيلع باتف

 امهكرادت امكو «ةدارإلا فعضو «ةيصعملا ىلإ عف ةاودلا امهتيّرُد تثروو
 ةبوتلاو وفعلاو نارفغلا باوبأ os امهتيَرْذ ا هتمحرب لجو fe هللا
 قيرط نع ةئيطخلا هتجرخأ نم نأ لجو رع مهل نابأف < .مهل رافغتسالاو مدنلاو

 مدنلاب ةنورقملا ,ةصلخملا ةقداصلا ةبوتلا بابسأ هيلإ هتداعأ ةنجلا

 .هوفعو هنارفغب هللا هلمشو رافغتسالاو

 كلل + يدل

 صوصنلا فلتخم ميهافم يف ةبوتلا
 ةبجاولا ةعاطلاو قحلا ىلإ عوجر بونذلا نم ةبوتلا

 ّقح ةعاطلا SY Sas ىلإ عوجرلا لامعأ نم لمع بونذلا نم ةبوتلا
 .هب ناميإلا Go دعب هدابع ىلع هللا

 نع جورخ «هب فارتعالاو ناميإلا بجي امم segs وأ « للأب رفكلاف

 رفكلا اذه نم ةبوتلاو «هطارص نع داعتباو 6 ae ٌفارحناو 6 gal اذه ةرئ كاد

 . هطارص مازتلاو 6 gal اذه ةرئاد ىلإ عوجرلاب نوكت

 عوجرلاو هللا ةعاط ىلإ عوجرلاب نوكت كلذ نم ةبوتلاو «هتعاط & نعو
 هرماوأ ةفلاخم مدعو «هتعاط يف هدابع ىلع هقحب مايقلاو .ةهطارص مازتلا ىلإ

 . هيهاونو

 دنع دع $

 ةعاطلاو قحلا ىلإ عوجرلل عرشلا یف ةراتخملا تاملكلا

 ىلع Jab تاملك عوجرلا اذهل ةيمالسإلا صوصنلا تراتخا كلذلو
 «بانأ با  بات» : تاملك يهو . يوغللا اهعضو لصأ يف عوجرلا ىنعم
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 4( ىلإ بانأو «هدشر ىلإ باو «هبنذ نم بات :لاقيف ءاهتاقتشمو

 يلع Spal اهعضو لصأ ىف 5 dus اهتاقتشمو ظافلألا هذه تناك نئلو

 if Tl , مومذملا عوجرلاو ءدومحملا عوجرلل لماشلا عوجرلا us قلطم

 عوجرلا يف ةصاخ اهتلعج دق اهريغو ةيثيدحلاو ةينارقلا تالامعتسالا

 ‹ةليضفلاو ريخلا ىلإ وأ «قحلا ىلإ عوجر وه دومحملا عوجرلاو .دومحملا

 : يلي ام اهتاقتشمو ظافلألا هذه لامعتسا دهاوش نمف

 ةروس يف ءاج امك رفكلا نم هللا ىلإ ةبوتلا ىلإ هموق وعدي دوه لوق أ
 1 \\ ١ :دوع]

S33الو ر ىلإ ةَ  ihe46 َنيِم رجم  

 ةروس يف ةقرسلا ةيصعم نم Syl نأش يف لجو Se هللا لوق ب

 :[ © :ةدئاملا ]
ef eetهه  eg EL ofو رر  oeيع رتل 2  

OU apحلصاو هملظ دعب نم  Obروفغ هللا نإ هيلع بوت هللا  
 . ۳۹(4) ميحر

 ىلعأ نود وه امم ةبوتلاو رافغتسالا obs يف هلوسرل هللا لوق -ج

 :[ ١٠ :رصنلا ] ةروس يف .ناسحإلا تاجرد

 Q(T) اباوت ناك 4[ هرفغتساو كبر Leow حبس

 Us (ue ols re هيلإ بنو هرفغتس اف : يأ

 ىلإ يِدْهَي هنأ انيبم [ ٤١ :ىروشلا ] ةروس يف لجو je هللا لوق د

 ابلاط ابغار ابئات bot هيلإ عجري نم : يأ «بيني نم هتاضرمب رفظي ىتح هتعاط

 : ىدهلا ليبس

ONCE ْنَم هْيلِإ cts He Yd يبجي np 
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 ةروس يف مالسلا هيلع ميهاربإ فصو يف لجو je هللا لوقو-ه
 ١١[: :دوه]

a 2 a ak a oo ow “0 id 

 (V0) بینم هاوا ميلحل ميهاربإ نإ

 . هللا نم ًافوخ هّوأتلا ريثك .ءاعدلا ريثك :هاّرأ

 .ناسحإلاو ربلا تاجرد لامك ماَرتْلاب هّبر ىلإ مث عجار : : يأ

 1 ۱۷ (a [ ةروس 7 لجو رع هللا لا لوقو - -و

 | .€) اروُفَغ

 ءهطارص ىلع ةماقتسالاو هللا ةعاط ىلإ نيعاجرلل :يأ :نيباّوألل

 .ىوقتلا تايضتقم مازتلاو

 : ص ] ةروس يف مالسلا هيلع َناميلَس فصو يف لجو jo هللا لوقو ز

4" ]: 
elleھه هک م وور رو - روو رو  

 (EM باوا هنإ دبعلا معن ناميلس دواَدل انبهوو#

 ٌربلاو ىوقتلا لامك ىلع ةماقتسالاو هّبر ةعاط ىلإ عوجرلا ريثك هّنإ : يأ

 .ناسحإلاو
ok a 

 ؟هيلإ ع وجر Sh هللا ىلع لابقإلا فِصْو م

 (em هنأب هطارصو هتعاط مازتلاو هللا ىلع لابقإلا فصو مل : لءاستنو

 . ؟هيلإ

 داعتبا وه Ll «يناسنإلا فارحنالا عاونأ js َّنأ باوجلا يف انل ودبيو

 عقاوم يهو .اهيلع ًاعيمج سانلا هللا رطف يتلا ةميلسلا ةرطفلا عقاوم نع

 هب هللا مرک يذلا مرک ع قاوم يهو .هنم برقلاو < « هلل ةعاطلاو ءناميإلا
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 ةقيقح يف وه اهنع داعتبالا دعب ةميلسلا ةرطفلا هذه عقاوم نم a$ لكف

 .عوجر رمألا

UY,ةهج ىلإ ًاداعتبا ناسنإلل ىلوألا ةرطفلا عقاوم نع فارحنالا ناك  

 ىلإ عوجرلا ناك ءرؤعلا ةديعب ae ءةقيحسلا ةيواهلاف «تاردحنملا

 يف ميعنلا لزانمف «يناسنإلا لامكلا بتارم ىلإ ًادعاص ًاعوجر ةرطفلا عقاوم

 .ديمحلا Clas نم ٍناوضرف .دولخلا راد

 هيلإ ناسنإلا لابقإ فصوي نأب fol ‹ عينم ey“ ٍعيفر دجمو لامك لکف

obنسحأ يف هقلخ ام لأ ناسنإلا قلخ دق لجو رع هل نأل «عوجر  

 ٍماقم ىلإ :oda الو ءهرفكو هدوحجو هيصاعمب ناسنإلا es مث ‹ ميوقت

 ,ele نوكي نأ ناسنإلا نم بولطملاف < ‹حلاصلا لمعلاو ناميإلا الإ ميركتلا

 .هيلع هللا هرطف يذلا ميركتلا ماقم ىلإ

 دونكلاو دوحجلاو تافلاخملاو يصاعملا ىلع لابقإ Js ناك كلذل

 وهو .عوجرلل لباقملا ّدضلا وه يذلا pall ظفل هيلع قلطي ob BT رفكلاو

 لفسأ ىلإ مّدقتو «قيحسلا ضيضحلا ىلإ تاردحنملا يف pli ةقيقحلا يف

 . يزخو ساكتراو ٌساكتناو «نيلفاس

 ¥ زينت زنبق

 مهل هبحو نيبينملا نيبئاتلا ىلع هللا ءانث

Syl; قالخألا لئاضف نم هللا ةعاطو «قحلا ىلإ عوجرلا ناك Ld, 

 هللا ىنثأ  Geبحي هنأ ديجملا هباتك يف نابأو «هيلإ | نيبينملا نيبئاتلا ىلع لجو

 نيباوتلا

 :[ 4 :ةبوتلا ] ةروس يف لجو Se هللا لاق نيبئاتلا ىلع ءانثلا يفن ©

bay َنوُدِجاَسلا نوُعكارلا Ops َنوُدِماَحْلا نودا ys) 

  Gyرشبو هللا دودحل َنوُظْفاَحْلاَو ركنملا نع َنوُهاَلاَو

NY) Sep 
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oeنايب  Ofلجو & هللا  Calةروس يف ىلاعت لاق نيباؤتلا  
 ۲ :ةرقبلا ]

 (OY َنيِرّهْطَتُمْلا Cody َنيباَوتلا بحي هللا ْنِإ»
 % + ة۴

 :ةبوتلا لوبق طورش

 :صوصنلا هدّيؤت ام يلي اميف اهنم صخلأو «ةبوتلا لوبق طورش ءاملعلا ركذ

 دنع اهلوبقلف ءناسنإ نحب قّلعتت ال ةيصعم نم ةبوتلا تناك HY :ًالوأ
 : ىلي امك ىهو cog pi ةسمخ هللا

 .هتيصعم نع بنذملا علقي نأ :لوألا طرشلا

 . .اهلعف ىلع مدني نأ :ىناثلا طرشلا

 .اهيلإ دوعي ال نأ ىلع هسفن يف مزعي نأ :ثلاثلا طرشلا

 ثوملا ه هرضح اذإف «توملا هّرضحي د نأ لبق بوتي نأ : عبارلا طرشلا

 He هتزت لقت مل pa ca تغلبو

oy ُمُهَدَحَأ ٌرَضَح اذإ 0 te 5 lax, jy 77 تیلو 

.»)18( . . OW تبت J : لاق 

 :لاق هيي يبنلا نأ رمع نبا نعو

Sbهللا  aةبوت  awaمل ام  Cheراشأو هريغو يذمرتلا هاور  

 يف تبث دقف «ةبوتلا باب لفقي نأ لبق بوتي نأ :سماخلا طرشلا
 : لاق BE هللا لوسر Sf ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص

 ul َتَعَلَط Be ءاهيِرْعَم نم فشلا lei )= ٌةَعاَّسلا موق الر

 of Cal iS مل ikl ًاسفن (ee Y om : كاَّذَف َنوُعَمْجأ | pal سالا
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Jsيف ْتَبَسك زأ  Wellأريخ ». 

 يف dose هللا لوق يف ءاج ام ثيدحلا اذه يف ل لوسرلا رّسفيف

 :[5 : ماعنألا ] ةروس

Japَنوُرظني  meat jyٌةكْئالَمْلا  asتاَيآ ضب يي وَ كبر  

 لبق نب تما نكن مل اَهّئاميإ ان YS تايآ at يباب مْ .كبر

 . Oy jars )٠١۸( انإ اورظتنا : لق .ًاريخ اهناميإ يف Es وأ

 . ةبوتلا باب LE اهبرْعَم نم سمشلا عوُلُط دنع
 HE هللا لوسر OF «ناوزغ نب ليضف نعو ء.عيكو نع ملسم یورو

 :لاق

EN)ا  SSعقب ال»  LEنك مل اهئاميإ  Saزأ لبق نم  

seusريخ اهنامي !  : eslءاهبرغَم نم سمشلا  JEL,ضزألا بادو  - 

 نب ليضف نع يذمرتلا هاورو «ةريره يبأ نع ريرج نبا Lal هاورو

 . ()ناوزغ

buةيصعم نم ةبوتلا تناك اذإو  Gar Glsطرش اهلوبقلف .ناسنإ  
 . ةقباسلا ةسمخلا طورشلا ىلإ فاضي «سداس

 وأ ءهّقح ريظن وأ .هّقح Gol بحاصل Sp نأ وه : سداسلا طرشلاف

 .هاركإ ريغ نم هوفعو هتحماسم ىلع لصحي
 لأسو «هتبوت يف قّدص «قوقحلا باحصأ يضرتسي نأ هيلع رّذعت اذإف

 نع هزجعو هتبوت قدص هللا ملعي نيحو «مهءاضرإ هنع Je نأ لجو ie هللا

Lobءاهلهأل قوقحلا  jtهل رفغيو مهءاضرإ ةمايقلا موي هنع ىلوتي هللا . 

eK ¥ 

 : تاريصقتلاو تافلاخملاو يصاعملا IS نم ةبوتلا ٌحصت

 بونذلا لك نم .اهطورش لكل ةيفوتسملا ةقداصلا ةبوتلا حصتو

 .اهنأش ناك امهم « يصاعملاو

 )١( ماعنألا ةروس نم ةيآلا هريسفت دنع ريثك نبا ريسفت نم ًاذخأ .
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 ربكأ نم هبونذ تناك ولو هل رفغو هيلع هللا بات هتبوت يف قدص نمف
 ءنُّرلاو .ةقرسلاو .لتقلاو ce كارشإلاو lls (ys» للاب رفكلاك ءرئابكلا
 حورلا غولبو «توملا روضحب ءالتبالا ةَّدم هتنت مل ام ,بونذلا نم كلذ ريغو

 جورخ وأ SD جورخب وأ ءاهبرغم نم سمشلا عولطب وأ on ىلإ
dleضرألا  

 :ةبوتلا تايوتسم

 ببسب هنع دعبلا عقاوم نم لجو je هللا ىلإ ًاعوجر ةبوتلا تناك اّملو
 سفنلا لاغتشاو تالفغلا و أ «تاريصقتلاو تافلاخملا وأ .بونذلاو يصاعملا

Sal,هللا ةبقارم ريغب بلقلاو  feتايوتسم تاذ تناك «هیف ركفتلاو لجو  

 نوبئاتلا يقتريو .تاجرد اهنم ّلكلو ‹«ضعب قوف اهضعب بتارمو «تاتوافتم

 | ؛ مهلاوحأ بسحب اهيف

 رفكلا نم ةبوتلا يه هللا نع هغيلبتو لوسرلا ةثعب دعب ىلوألا ةبوتلاف ©

 .ناميإلا ىوتسم ىلإ عفرت ةبوت يهو «كرشلاو

 [ ١١ :دوه ] ةروس لئاوأ يف ةبوتلا هذه ىلإ اورفك نيذلا هللا اعد دقو

 : لجو رع لاقف ةّيكم ة ةروس يهو

yi )1( ریپ pe ْنُدَل نم ches مث ُهتايآ aCe ts lp 
 إ هللا لإ اوُدبْعت ( Se aeٌريشَبَو ريذَن ) Fyre als )۲هل اوبو مث مكبر

  bos Lets pesىلإ  aىَمَسُم  OHيذ لك  Las Saالوم َنإَ
 ينا  Cle tle Cetموي  GS )۳( oSىلع وهو ْمُكُعِجْرَم هللا  ISٍءْيَش

 ٌريدق )٤(( .

 رفكلا نم ةبوتو رافغتسا امه صنلا اذه يف ةبوتلا مث رافغتسالاب رمألاف

 .هب كرشلا نمو هللاب

 نع حيحصلا يفف .ًامركو هللا نم ًالضف اهلبق ام Ca رفكلا نم ةبوتلاو
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 .«هلبق ام بجي مالسإلا» : ب لوسرلا
 تاجرد ضعب ىلإ عفرت ةبوت يهو «رئابكلا نم ةبوتلا يتأت مث

 . ىوقتلا

 لوقي اهيفو «تانصحملا فذق نم ةبوتلا رئابكلا نم ةبوتلا ةلثمأ نمو

 :[ 54 :رونلا ] ةروس يف لجو Je هللا

 نينا مهودلجاف ًءاَدَهُش ia Hh وتا مل ت ohana) Oey َنيِذَلاَو

saleاو  psمهل  ia Geَنوُقِساَمْلا م َكئلوأو .  )£( |‘ Sesنم اوبات  

 .€)0( م ميحر ٌروُفَغ هللا jb اوُحَلْصَأَو كلذ دعب

cles Jel ىلإ Cou عفرت ةبوت يهو «رئاغصلا Ge ةبوتلا gt Je 

 ىوقتلا .

 ضعب عم كرتشت رئاغّصلا نأ ةينارقلا صوصنلا تالالد نم رهظيو

 يف لخدت اهنم ةبوتلاف كلذ ىلع ءانبو «ءوسلا لاعفأ نم لعف اهنأب رئابكلا

 6# هلوسرل ًاباطخ [ 5 :ماعنألا ] ةروس يف لجو رع هللا لوق مومع

(fe مكبر wns ْمُكَيَلَع مالَس ae انتاياب َنونمۇي pall Sie la} 5p 
ast. 

 هلأ خلطأو oak نم بان من لَه اوس منم Le نم DI هفت

 4 )08( ٌميِحَر ٌروُفَغ

 فطع نم tle ام رئابكلا نود ام ىلع قلطي دق a نأ ئلع لديو

 :[ ۲ :ةرقبلا ] ةروس 1 ىلاعت لاقف aa يف هيلع ءاشحفلا

Ae xووا رك ماع وور هو  

“ay َنوُمْلْعَت ال ام 0 Be اووم ناو Rea esl 

 . ىصاعملا نم رئاغصلا يهو «ءوسلاب ii رمأي هتاوطخب ناطيشلاف : يأ

 ىربكلا رئابكلا ىلإ لقني مث « يصاعملا رئابك نم يهو «ءاشحفلا ىلإ لقني مث
 هيلع ءارتفالاو هللا ىلع ٌبذكلا اهنمو
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dusاذه  Galىلع  fFبونذلا نم رئاغصلا ىلع قلطي ءوسلا . 
a3.  

Gl Jeةبوت يهو .تابودنملا كرتو تاهوركملا لعف نم ةبوتلا  
 «lok ىلإ عفرت

Rg 
eيف يناسنإلا لامكلا تاجرد نع تاريصقتلا نم رم ةبوتلا يتات مث  

 .ناسحإإلا تاجرد ىلعأ ىلإ عفرت ةبوت يهو كولسلا

 ركفتلاو هتبقارم ريغب لاغتشالاو هللا نع تالفغلا نم ةبوتلا يتأت مث ©

 نم سودرفلا يف ىلعألا قيفرلا لهأ «نيبرقملا ةبترم ىلإ عفرت ةبوت يهو «هيف
 . تاّئنجلا

 ةبوتب Prey va | ةريخألا بتارملا هذه دودح ىف ةبوتلل داهشتسالا نكميو

Gaelءايلعلا ةبوتلا بتارم نم مهتبوت بتارمف «نيبرقملاو نيقيّدصلاو  

 ناسحإإلا تاجرد ىلعأ غولب نع مهتأريصقتب oe نم وه مهرافغتساو

 نم مهب لزني ريصقت يآ مهسفنأ نم اودجو WR «لجو رع هلا نم برقلاو

 ةعيفرلا ثالثلا بتارملا هذه دودح ىف لخدت ىتلا ةبوتلا دهاوش 5
 : ىلي ام

 ١ هللا لاق-  je:ةبوتلا ] ةروس يف لجو 4 [:

Salىلع هللا بات  olَنيِرِجاَهُمْلاو  a] Sel JANI,ةعاس يف  

 فور pe SL pele CE ْمُهْنِم قيرف Ob غيزي UE نم ة ةَرْسْعْلا

 ..((۱۱۷) ميحَر

 أوعبتا ol راضنألاو نيرجاهملا نم ةوفصلا ةبوتو ۰ ا لوسرلا ةبوتف

 نم ةبوت تناك دق ‹كوبت ةوزغ ىلإ مهاعد 3 «ةرسعلا ةعاس ىف لوسرلا

 . مهيلع هللا

2: 



 :لاقف هلأسو a ةاحانم ىلإ بهذ امنيح مالسلا هيلع ىسوم ةبوت - ۲

 ا ا ی ا را ت

atىلإ هوعذي لامكلا ناک 8 هنر ىلإ ظنا  osاذه لثم ىف هللا عم  

 .[ ۷ :فارعألا ] ةروس يف ةثداحلا هذه ةصق انيلع هللا صق دقو

 :لاق a زظ os بر :لاق ير iss a نتن هجاتل

Sth تب كنا :َلاَق GUI EG ًاقعض سوم و. He pats 

SVEN) َنيِنمْؤَمْلا لوا Ul; 

 امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ةبوت رهظي lad تناك بابلا اذه نمو ۴

 : هلوقب [ ۲ :ةرقبلا ] ةروس يف انيلع لجو رع هلل هصق اميف «مالسلا

iy ام لب اني : َليِعاَمْسِإَو Gt Se َدِعاَوَمْلا aly فري Sap 
ts i Ss ْنِمَو كَل ِنيَمِلْسُم ube انَبَر (NYY) pla عيمسلا és 

GVA) peopl ُباَوَتلا ed كن ule S35 انکسانم انرأو كل 

 ٤ لوسرلا رافغتسا بابلا اذه ٌنمَو-  BEهتبوتو .

 :هل لاقف ةبوتلاو راقغتسالاب Gals روس 3 وف لجو رع ٠ للا | هرمأ دقف

 لم نيس نم st هيلإ بوتيو هللا رفغتسي ناك هنأ حيحصلا يف تبثو

 ينإ هللاو» 128 هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع يراخبلا ىور
EL sore’ه روگ ى عا  oe1 5  

 .«ةرم نيعبس نم رثكا هيلإ بوتاو هللا رفغتسال
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 gl occ هر هم ي لک 1? ما و

 ip Be مويا يف هيَلإ بوتا ينإف « هللا ىلإ اوُبوت سانلا اهيأ ايد
 a. 47 a, £80 F كال oe لر م و وک

 .(ةرم ةئم tell يف هللا رفغتسال ينإو « يبلق ىلع ناغيل هنإ» :لاقو

 يذلا نيغلا نم Shas «ميغلا ةخّللا يف gall لص أ :يبلق ىلع ُناَُيل 6
 نع رتفت اهلعجتف ءاهاشغت يتلا ةيونعملا ةقيقرلا Coat «بولقلا يرتعي

 «بحسلا هبشت ىتلا بجحلا هذهل ًافراص رافغتسالا نوكيف «هرکذو هللا ةبقارم

 نوكي نأ نود هللا راونأ بولقلا لبقتست ٍذئدنعو «بولقلل ٍءالج ةباثمب نوكيو

 .اهبجحت بجح اهنيبو اهنيب

 د د د

 : هيلع هللا ةبوتو هبر ىلإ دبعلا ةبوت نيب ةلباقملا نوكت فيك

 ىلإ دبعلا ةبوت لباقم يف هدبع ىلع هللا ةبوت نأ ىلع صوصنلا انّلدت
 : ةيلاتلا هوجولا قفو نوكت هبر

 تخص ىتم مالسإلاو ناميإلاب رفكلا نم هّبر ىلإ دبعلا ةبوت :لوألا هجولا

 امك حيحصلا يف تبث دقف «هيلع هللا ةبوتب ًامتح ُلَباَقُت ءاهطورش تفوتساو

 .هلبق ام بجي مالسإلا نأ قبس

 ST ودسيو « هيف فالخإ الف هب عوطقم ٌدعوو . مرکو هللا نم لضف اذهو

 ةرمز يف لوخدلاو مالسإلاو ناميإلا ىلع رفكلا لهأ عيجشت كلذ نم ضرغلا

 .نيملسملا

 نم ةلاهجب ءوسلا نولعفي نيذلا ن نينمؤملا ةاصعلا ةبوت : يناثلا هجولا

 .«بيرق نم نوبوتي مث ٠ مهتادارإ اهعم فعضت يتلا !Ant تالاهجلا

 . مهلامعأو مهسوفن نوحلصُيو

 هسفن ىلع بتك ذإ «هسفن ىلع ىلاعتو هناحبس هب ىضق ًءاضق كلذ لعجو

 1 . ةمحرلا



dsهللا لوق كلذ ىلع  feاباطخ [ ٦ :ماعنألا ] ةروس يف َّلجو  

 : ةيكم ةروس يهو HE هلوسرل

 ىلع مكبر Ls She pk :لقف SUL َنوُنمْوُي َنيذّلا َكَءاَج اًذِإَو»
 هن حلضأو هدب نم با مث Slee وس مم لمع ot هفت

 .84(4) میحر ر روفغ

 هسفن مزلأ :يأ «ةمحرلا هسفن ىلع بتك STAN هذه يف هللا نابأف

 يه .هسفن ىلع اهبتك يتلا ةمحرلا هذهو لجو Je هسفن ىلع اهضرفو ءاهب
 ٍهدْعَب نم بات ّمُث ةلاهجب ًاءوس نينمؤملا نم لمع نمل ةرفغملاو ةبوتلا
 . حلصأو

 «هسفن ىلع لجو Je هللا اهضرف يتلا ةبوتلا نأ ىلع ةيآلا هذه تّلدف
 امم وه امنإ «ىربكلا رئابكلاو شحاوفلا نم سيل ًابنذ ةلاهجب لمع نمب ًةصاخ
 :ثلاثلا طرشلاو .هدعب نم بوتي نأ : يناثلا طرشلاو «ءوُس» ظفل هيلع قلطُي

 .هلمعو هسفن حلصُي نأ

 :[ ٤ :ءاسنلا ] ةروس يف هلوق يندملا دهعلا يف لجو Je هللا لزنأ مث
ep apهللا ىَلَع  Spallبيرق ْنِم َنوُبوُني مك ِةَلاَهَجب ءوُسلا َنوُلَمْعي  

 . «(107) ًاميكح ًاميلَع ah OSs ْمُهْيَلَع هللا os ٌكيَلوُأف

 ةقباسلا ةيألا نم دارملل حاضيإو ليصفت امهيف نيرمأ ةيآلا هذه يف نابأف
 : يكملا دهعلا يف تلزن يتلا

 نم عونلا اذه يف ةاصعلا ىلع هللا ةبوتب مازتلالا رصح :لوألا رمألا

 .هبر ىلإ دبعلا نم ةبوتلاب عبتتسملا «يصاعملا

 نأ اهطرش ةلاهجب ءوسلا لعف دعب SE يتلا ةبوتلا نأ : يناثلا رمألا

 لجو رع هلوقف «ليوط نمز رورمو نواهت دعب ةبوت ال .بيرق نم ةبوت نوكت

 ةروس يف هلوق نم دارملل نايب بيرق نم نوبوتي SP :[ ءاسنلا ] al يف
 .4هدعب نم بات مث# :[ ماعنألا ]
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 .تالالدلا ىف لماكت نّيَّصنلا نيبف

 مدع عم اهريغ نم وأ «رئابكلا نم نينمؤملا ةاصعلا ةبوت :ثلاثلا هجولا

 ل بو مع بوب ناب ا ءا لو a يأ دقو

 اهضرف يتلا رومألا نم ارمأ وأ « هب اعوطقم ارمأ كلذ لعجي نأ نود + مهتائيس

 [ 55 :ميرحتلا ] ةروس يف dey Jo هللا لوق هجولا اذه ىلع do دقو

 موري ee ۴ ge si ان iby نرو 5

 مزعي يتلا «ةصلاخلا ةقداصلا ةبوتلا يه حوصلا ةبوتلا byl َةَبْوَن
 .بنذلا ىلإ دوعي ال نأ ىلع اهيف بئاتلا

 وأ ‹ حصان ةغلابم حوصنف ,ةغلابملا are نم «لوغف» نزو ىلع حوصنو

 : . ةحصان

 رافغتساو «بلقلاب مدن يه» : هلوقب حوصنلا ةبوتلا نسحلا فّرعو

 .«دوعي ال نأ ىلع ٌمْرعو «حراوجلاب كرتو «ناسللاب
a 

 ةنجلا لوخدو ةاحنلاو نارفغلاب نيبئاتلا نينمؤملل وعدت ةكئالملا

 مهل رخسي هنأ نيبئاتلا نينمؤملا ىلع لجو fe هللا لضف ميظع نمو

 . تائّيسلا مهيقيو «ندع تانج مهلخديو 6 ميحجلا باذع مهيقيو ‹ مهل رفغي
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  dsهللا لوق اذه ىلع  Je:رفاغ ] ةروس يف لجو 4١ [:

nallyَنوُلِمحَي  hallْنَمَو  Oped Jeد دُمحب  reoهب َنونمْؤُيَو م  
Geil os ak,َتْعِسَو ابر : اونمآ  Jُةَمْحَر ٍءْيَش  yall atts Lheاوبن  

 J Qe تانج peel ابر (۷) poo Side مهقو cites اوُعْبَتاَو

peleلص ْنَمَو  oyمهئابآ  reelكنإ مهتاب  Sapa Es 

(A) ceaقت ْنَمَو تائيسلا مهقو  AB Jey, ENٌروُفْلا وه كلذ هتمحر  

 .9(4) ميِظَعْلا
FFنت ان  

 : مهيصاعم نم اوبوتي مل نيذلا نينمؤملا ةاصعلا لاح

Ulتالالد قفو مهف مهيصاعم نم اوبوتي مل نيذّلا نينمؤملا نم ةاصعلا  
 : نامسق صوصنلا

 اوفرتعاو ايس رخآو ًاحلاص Shae اوطلخ نونمؤم ةاصع :لوألا مسقلا
 . حالصإو ةماقتساو ةبوت مهنم نوكت نأ نود «مهبونذب

 رفغيو مهيلع بوتي Ob LLU ًادعو Joy Je هللا مهطعُي مل ءالؤهو
 .كلذب ءاجر مهاطعأ نكلو «مهل

 :[4 :ةبوتلا] ةروس يف لجو Se هللا لوق ءاجرلا اذه ىلع Jo دقو

 Si هللا ْىَسَع Es َرَخآَو اخلاص Suse اوُطَلَخ ress اوفرتغا نورو

mele Ss؟) ٌميِحَر ٌروُمَغ هللا نإ  x can 

 مل ذإ ءءاجرلاو فوخلا نيب دّدرتم مسقلا اذه ةاصع ىلع ةبوتلا رمأف

5Sمهنم  Egةحيحص . 

 لدي ام وهو .مهبونذ نم ٌرافغتسا مهنم نوكي OF LY ST رهظي نكل
 asd فرتعملاف 4 مهبونذب اوفرتعا# : ةيآلا يف ىلاعت هللا لوق ًانمض هيلع

 عم هنم نكي مل ولو .نارفغلاو وفعلا هّبر نم بلطي نأ هلاح نم بلغي
 ترثك كلذلو «بنذلا ىلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعو مدنو ةبوت هرافغتسا
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 wae اورفغتسي نأ ىلإ نيبنذملا وعدت يتلا صوصتلا

 Tee باقعلا عقوت وأ a ةاصعلا نم

 يف ام ملعي .ميكح ميلع لجو Je هللا Uf وه انل رهظي باوج لضفأف

 ةرفغم نم « هسفنو als لاح عقاو مثالي ام درف لك يطعيف ‹سوفنلاو بولقلا

 . ةبوقع وأ

 لئاملا وه نوكي نأ يغبني باقعلا نم فوخلا of ءاملعلا روهمج ىريو

 نارفغلاب عمطلا ,at ةايحلا يف ليوط لمأ re لاز ام نيذلا روصت يف

 OF نوعقوتي نيذلا روصت يف لثاملا نوكي نأ يغبني يذلا وه وفعلاو
 . بورغلاب تنذآ مهتاويح سومش نأو , مهلاجأ

 ملو اوبوتي ملو «مهسفن نأ ىلع ie) اوفرسأ نونمؤم ةاصع : يناثلا مسقلا

 ةتتشم مهتادارإو .ةيصعملا لاحوأ يف ةعئاض مهراكفأ Sy .مهبونذب اوفرتعي

 . ءاوهألا تايتاع ىف

 عقوتو ءايئاهن عطقنم ريغ هنكلو «فيعض وفعلاو ةرفغملاب ءالؤه ءاجرو

 . مهيلإ ةبسنلاب حجرألا وه ةبوقعلا
 : ةبوتلا ] ةروس يف لجو Je هلوقب مهلاح هللا نيب دق مسقلا اذه لهأو

4 [: 

 ole ُهَللاَو ْمهْيَلَع SA اّمِإَو AE ام هللا رمال َنْوَجْرُم َنوُرَخآَرِل
 (EVN ميكح

 .ريخأتلا وهو ءاجرإلا نم ءهللا رمأل نورخؤم : يأ :هللا رمأل نْوَجْرُم

 مهبولق يف امب طيحي هملعب هللاو لجو je هللا رمال نورخۇم مهف

 مهتلعج يتلا رومألابو ءةيعامتجالا مهفوُرظب ًاعيحيو ءرشو ريخ نم مهسوفنو

 عضوملا يف هتبوقعو هترفغم نم IS مضي هتمكحب وهو .ةيصعملا يف نوقلزني

Ora 



 .ةّرذ لاقثم ًادحأ ملظي ال ey Jo وهو مئالملا

Sstهتمحرو هلضف بناج  Jeنم لاوحألا لك يف قبسأو حجرأ لجو  

 .هطخسو هلدع بناج

 *% ني &

nananبنذلا ىلإ ةدوعلا مدع  

 «هبنذ ىلإ | بنذملا ةدوع مدع ةبوتلا ةحص يف ملعلا له yan طرتش

 اذإ هبنذ دبعلل رفغي لجو Je هللا of wii م عملا يت تبل ذل نك

 دب الف .نارفغلا يبلاطل رفغي ناك اذإف «هرافغتساو هبنذ رّرك نإو a رفغتسا

 يف مهطوقسب مهتبوت اوضقن Oly .مهتبوت يف نيقداصلا نيبئاتلا ةبوت لبقي هن
 .ةئراط ةديدج ثادحأ اذكهو عبارلاو ثلاثلاو يناثلا مهطوقس jy «بنذلا

 ةحيحص مهتبوت نكت مل كلذك ناك ولو «مهتبوتل ةقفارم ةدارإل ًارثأ نكي ملو

Llيه ذإ  keحوصن ريغ ةبوت  . 

Aasهللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور  RE 

 go 8 مام grok سار oe of يب نر ۶

Of»بنذا ادبع  Lsهرفغاف تبنذا بر :لاقف . 

 2 يم وور ر ريب هر تسر ge م* -o مارك .ghee ما عل

 ترفغ ؟هب ذخايو بنذلا رفغي ابر هل نا يدبع ملعا :هبر لاقف

 عن
 رو, 52 2

 مث  LSام  Awهللا a ( GS Ci:لاقف , ayتيد G3) هرفغاف .

SBE ؟هب $y Sh a gate wae od, لاقف 

 َءاَش ام بكم مت  a:َلاَقَف ( eb GS CTSيل .  4 4, gfر - ? vee Ok aسار  yokم  Faeم 0.8
sat se 7 

gad HE هب EL, hi a ار هَل َّنأ يدبع lel لاقف: 

  faa.«ءاش اَم

ME هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع ملسمو Gees! یورو 

 هدأ



ade هللا OG OG oP et Sh Op 
 $ دع #

 هيلع هللا ةبوتو هبر ىلإ دبعلا ةبوت نيب لباقتلا ةبسن

 ناسنإلا نيب نوكي ام هبشت ةبسن هيلع هللا ةبوتو هبر ىلإ دبعلا ةبوت نيب
 .ةارملا ىف هلظو

 رادقمب هنم برتقيو les هداعتبا رادقمب هنع دعتبي ةآرملا يف هلظف
 .هبر ىلإ دبعلا ب رقت ةلاح نم رثكأ ةبسن وذ هللا لضف نأ أل | .اهنم هبارتقا

 نع سنأ نع ‹حيحصلا يسدقلا ثيدحلا يف ءاج ام اذه ىلع لد

SCلاق « لجو زع هبر نع هيوري اميف : 

lel53 A Oi 1515 ءًاعارذ هيلإ ar ريش ىلإ دلا َب رفت Nh 

  7 aus ieاذِإَو  golيشمي  eit(ًةَلَوِرَه .

 د دج

opiمهل رفغي الو مهتبوت لبقت ال  

 TY : نارمعا J ةروس يف لجو je هللا لاق

ass, wep ja ْنَل ًارفك اوُداَدْزا مث د مِهناَميإ Sas اورم Spal Op 

 (4A َنوُناَصلا ْمُه

 :[4 :ءاسنلا ] ةروس يف هلوق لجو رع هللا لزنأ مث
 نكي مل افك اوُداَدْزا مث $15 a5 4 اونم م د اورم igal Spill نإ

 (4o ًاليبَس pated لَو pel aad هللا

 مث مالسإلا ىلإ ءامتنالاب نيبعالتملا نأ ىلع لدي نيتيألا نيتاه رهاظ
 نيدلا ىلإ ءامتنالا نيب مهتادارإ eeu oil aly «تارم ةَّدع هنع دادترالا

 ىلع دمتعت ال 5 .مهتادارإل ols ال مهنا «تاّرم Bde هنع دادترالا مث

clيقيقح  oe Ybالو مهتبوت لبقت ل .ىوهلاو ةفطاعلا نوعبتي امنإو  
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 نلرم ةذع مهتم كلذ رزكت دعب مهل رغب

 ins aU mn ةدارإ نيدلا ىلإ | ءامتنالا لب یوھلا وأ ةفطاعلا بسحب هلع

 . قدصو عانتقا ىلع

 «هنع دادترالاو هيف J < مث cae دادترالا مث نيدلا ىف لوخدلاو

cl jaeليلد وأ «فطاوعلا عم حجرأتلاو ىوهلا عابتاو لالضلا ىلع ليلد  

 .نارفغلا لضفب مهلومش

 يبأ نبا ٠ ىور دقف «هنع هللا يضر ر يلع انديس نع يورم مهفلا اذهو

 مث اورفك مث اونمآ نيذلا ne :ةيالا هذه الت مث NG دترملا باتتسي :لاق

 . ةيالا 4. . .اورفك م اونمأ

 اموق Sly :راّربلا ركب وبأ ظفاحلا هاور ديج دانسإب سابع نبا نعو
 اوركذف مهل نولأسي مهموق اولسرأف «اودترا مث اوملسأ مث ; ءاوُدَترا مث ڈ اوملسأ

 Sas اورفك Ses نإ : لجو رع هللا لوق لزنف 5 لوسرلا كلذ مھل

 epee Sai ْنَل ًارْفك اوُداَدْزا مم مهناميإ

 .هل رفغي نلو ذئنيح هتبوت لبقت نلف «توملا هرضح ىتح هرفك ىلع رمتسا

 ماع رمأ هبنذ نارفغ مدعو توملا هرضح نم ةبوت لوبق مدع َّنِإ :لوقأو
 تلزن دقو «رّركتي مل وأ دادترالاو ناميإلا هنم رركت ءاوس «نيرفاكلا لكل

 نيتاه لمح لصألاف «ةقيقحلا هذه نيبت نيتيالا نيتاه ريغ ةينآرق صوصن

 يضر سابع ن نباو GE نع يور ام حيجرت يأرلاو ءرخا ىنعم ىلع نيتيالا

 امهنم دارملا يف lage هلا



 :ثيدحلا نم دافتسي امم د

 .بونذلا JS نم ةبوتلا يف بيغرتلا ١
 حرف ّدشأ نم ٌدشأ بنذملا نمؤملا هدبع ةبوتب لجو رع هللا حرف  ؟

 .ايندلا هتايح ىف ناسنإلا هحرفي

 سحلاب ةكردملا ريغ يناعملل ةّبّرقملاو ةرّرقملا ةينايبلا بيلاسألا نم - ۳

 اولّيختي نأ نكمي امب وأ «مهبراجت يف سانلا هّسحي امب ليثمتلا بولسأ

 يف هنع رّدَصت ىتلا ةّيظفللا ءاطخألا ىلع ناسنإلا ,COL ال- ٤

 قطني ام يردي ال ًابرطضم اهيف نوكيو «يركفلا هنزاوت اهيف wa يتلا لاوحألا
 . هناسل هب



 بارعإلاو ةغالَبلا

 ةينايبلا روصلاو ةغالبلا هوجو نم :الوأ

 ةبوتب ًاحرف ial هلل» هلوق ىف ust مالبو ةيمسالا ةلمجلاب ديكأتلا ١

OLEنمؤملا . . 

 ىدل لعجت ةبرغتسم ةيضق ربخلا نومضم OF ديكأتلا ىلع ثعابلاو

 .ديكأتلا يعدتست بارغتسالا نم ةلاح نيبطاخخلا

 يذلا يليثمتلا هيبشتلاب اهنع ريبعتلا دارملا ةّيبيغلا ةركفلا بيرقت - ۲

 اذه يفو .اهلّيخت نوعيطتسي وأ «نوبطاخملا اهفرعي ٌرعاشم gas الثم نّمضتي

 هبيرقت داري امل ةقباطملا قئاقدلا مهأل ةعباتمو ءءادألاو ريوصتلا يف ةقد ليثمتلا

 بارعإلا نم :ًايناث
 يدم o #? o سود ۶ ye يگ 5

 . لجر نم نمؤملا هدبع ةبوتب احرف دشا هلل» - ١

(ayءادتبالا مال ماللا :  SEUًادتبم «هللا» :  tyربخ «ٌدشأ»  

 رورجمو راج (ةّبوتب» .رهاظلا حتفلاب بوصنم زييمت «ًاحرف» .عوفرم أدتبملا

 .ةرورجم ةفص «نمؤملا» هيلإ فاضم «هدبع» و فاضم ةبوتو «ًاحرف» ب قلعتم

 ttl ب قلعتم رورجمو راج «لجر نم»
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 مدقم امهيف ربخلاو ناتلمج «هبارشو هماعط اهيلع .هتلحار هعم»- ٣
 . «لجر» ل ناتفص امهو .أدتبملا ىلع

 بصن لحم يف «هتلحار هدنعو)» : ةلمج abot) هدنعو ظقیتساف» ۳

 .ًادتبملا ىلع مدقم فرظ اهيف ربخلاو «لاح اهنأ ىلع
tk $Fد  



aE 3 2 oF a 1 
5-8 

 . (ةحيصنلا نيدلا «ةحيصنلا ٌنيّدلا ةحيصنلا نيدلا»

 ؟ هلا لوسر اي ْنَمِل : انلق
a Fe Beye 1 - a3 ل 0 هع  

 . «مهتماعو «نيملسملا ةمئالو «هلوسرلو «هباتکلو cy :لاق

 ملسم هاور





 of wo . ؟

 : ثيدحلا يوار (سوا نب ميمت) ةمجرت |

 SNM ةجراخ نب سوأ نب ميمت ED وبأ يباحصلا وه-١

 هنع ةمالسإ ةصق يف يور . ةرجهلل cam) ةنس ملسأف ًاينارصن ناک _ ¥

 : ىلي ام هنع هللا ىضر

 ينكردأف « يتجاح ضعبل تجرخف كك يبنلا ثعُب نيح ماشلاب تنك)

ptيداولا اذه ميظع راوج يف انأ :تلقف  AUلهأ ةداع ىلع ]  

 .[ ّنجلاب ةراجتسالا نم ةيلهاجلا

 شاب de :  هارأ ال  يداني ٍدانمب انأ ذإ «ىعجضم SE اًملف :لاق

 . هللا ىلع ًادحأ ريجت ال َّنجلا َّنِإف

 ؟لوقت هللا ميأ :ٌتلقف

 ءنوُجَحْلاِب dale انّيَلصو BE هللا لوسر نييمألا لوسر جرخ دق :لاقف

ES, LEGديك بهذو  by Selدمحم ىلإ قلطناف .بهشلاب  

 هتربخأو ءًابهار Stu ءبوُيُأ ريد ىلإ تبهذ ٌتحبصأ Us : ميمت لاق

 .ربخلا

 ه4



 وهو «مرحلا هرجاهمو «مرحلا نم جرخي .كوقدص دق :بهارلا لاقف
 . هيلإ GAT الف ءايبنألا ريخ

 .©20(ُتملساف BB هللا لوسر Cte ىتح صوخشلا ُتفّلكتف : ميمت لاق

 امّبرو ,ةعكر يف نآرقلا متخي ناكو «دجهتلا ريثك ةدابعلا ريثك ناك “٠

a! 53,رجفلا ىلإ هلك ليللا ةدحاولا . 

 اهيف دّجهتي مقي مل ةليل مان يرادلا ًاميمت نإ :ردكنملا نب دمحم لاق

 . عنص GAD ةبوقع اهيف مني مل ةنس ماقف «حبصأ ىتح
 ةالص يف نيملسملا نومؤي اوناك نيذلا DI ةمئألا دحأ ناك ٤

 .امهنع هللا يضر رمع دهع حيوارتلا

 .ناضمر مايق لاجّرلاب نايَّلِصي

GUL ols,يبأ نب  pe LEدجسملا ةبحر يف ءاسنلاب . 

 .ةدوهشم تامارك يرادلا ميمتل تناك ه

 نب ةيواعم نع O يقهيبلاو (١5؟ ص) لئالدلا يف ميعن وبأ جرخأ دقف
b>لاق : 

 ًالكأ ٌتلكأف .هماعط ىلإ يرادلا ميمت يب بهذف «ةنيدملا تمدق)
ldال اثالث دجسملا يف تمقأ تنك دقف .عوجلا ةَّدش نم تعبش امو  

 ميمت ىلإ رمع ء ءاجف «ةرحلاب ران تجرخ ذإ « موي تاذ نحن انيبف cleat معطأ

 .رانلا هذه ىلإ ْمُق :لاقف امهنع هللا يضر

 .(هسفن ةميق نم لّلقي) ؟انأ امو ؟انأ نم «نينمؤملا ريم اي :لاقف

 (VOY) ةيادبلا نع Si OVA ص ۳ ج ةباحصلا ةايح نم )1(

 (NON] A ةيادبلا نع ًالقن ٠09 ص ۳ ج ةباحصلا ةايح نم (؟)
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 اهُشوُحَي لعجف «رانلا ىلإ اًملطناف ءامهتعبتو :لمرخ نب ةيواعم لاق

 .اهفلخ ميمت لخدو ءبعشلا تلخد = اذكه هديب (اهعمجي : يأ)

 He مل نمک ىأر نم سيل :لوقي pe لعجو :لاق

 اهب ماقأو ءنامثع لتقم دعب ماشلا ىلإ اهنم لقتنا مث ءةنيدملا نكس - 5
 .دجسملا يف CUS جرسأ نم dat وهو :ليق «تام نأ ىلإ

& & # 

 :دارملا ىنعملاو ةغللا .

 : (ةحيصنلا ُنيدلا» ١-

 .ءازجلا : ىه «ٍناعم ةَّدع ىلع الاد ةغللا يف يتأي لادلا رسكب :نيدلا

 ءلاحلاو الا ةداعلاو ءدّيعتلاو Lilly عوضخلاو «ةعاطلاو «باسحلاو
 مكحلاو ءدابعتسالاو «لالذإلاو «عاضخإلاو «عرولاو ںھقلاو .ناطلسلاو

 . عبتملا نوناقلاو ماظنلاو ءءاضقلاو

 هل يذلا فرطلا هلعاف ناك هسفنب Wee لمعتسا اذإف GIS هنم لعفلاو

 ءءاضقلاو ,عاضخإلاو لالذإلاو ةبساحملاو ةازاجملاو رهقلاو ناطلسلاو مكحلا

 هلعاف ناك رجلا فرحب ىّدعتيو ًامزال لمعتسا اذإو ءيناعملا رخآ ىلإ

 «باسحلاو ءازجلاو .رهقلاو ناطلسلاو , مكحلا هيلع عقي يذلا فرطلا

 . يناعملا رئاس ىلإ اذكهو «ةيدوبعلاو ةعاطلاو لذلاو عوضخلا هنم نوكيو

 وأ ءهدبعتسا وأ هّلذأ وأ .هعضخأ اذإ cas OS :لوألا نم لوقت

 هنمو .ناطلس هيلع هل ناك وأ .هرهق وأ «هيلع وأ هل مكح وأ ىضق وأ «هبساح

 :ثيدحلا يف RE لوسرلا لوق
syنم  ONSامل لمعو ُهَسْفَن  deاهعوطو اهعضخأ : يأ «توملا  

 .اهبساحو

 cas وأ cg bl وأ edb وأ ءهل عضخ اذإ هل ناد : يناثلا نم لوقتو
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 اهب eel Ge is A ْنِم dh :بلاط يب أ هّمعل BE لوسرلا لوق هنمو
 .مهل | عضختو مهعيطت : : يأ «بّرَعْلا

 مهترهق :يأ .اوُناَدَه glo :مهلئاق لوق be يناثلاو لوألا نمو
 . يناعملا رئاس ىلإ اذكهو .اوعاطأف

 ةيئالتبالا هللا ماكحأ تناك اّملو .كلذ Js ىلع dls مسا نيّدلا
 عاضخإلاو ناطلسلاو مكحلاو ءاضقلا يناعم لوح رودن ةيئازجلاو ةيفيلكتلاو

 اهيلع قلطي نأ مئالملا نم ناک كلذ وحنو «ةبساحملاو ةازاجملاو رهقلاو

 هناطلسو هللا ماكحأل مهدبعتو مهتعاطو دابعلا عوضخ ناك Ly .نيدلا ظفل

 مئالملا نم ناک cal ناد موهفم تحت ةلخادلا ىناعملا نم ‹كلذ وحنو ‹«هرهقو

 .نيّدلا ظفل اهيلع قلطي نأ

 هدابعو هللا نيب ةقالعلا اهبجوت ىتلا ىناعملا IS «نيّدلا» ظفل ذخأ كلذل

 .هقلخ نم نيراتخملا

 ةيناميإلا ةدعاقلا رصانعل لماشلا مالسإلا وه هللا دنع نيدلاف

 اهباداو اهظعاومو اهاياصوو اهيهاونو اهرماوأ يف هتعيرش ماكحألو ءاهميهافمو

 .ءازجلاو باسحلا دعاوقلو ءاهقالخأو

 ةيناميإلا ةدعاقلاب ناميإلا وه فلكملا دبعلا فرط نم نيدلاو

 هتدابعو هل عوضخلاو ةعاطلاو مالستسالا ىنعمب هلل مالسإلاو .اهميهافمو

 يف هديحوتو «هدحو هيلإ ءاجتلالاو هريداقمو هماكحأل ميلستلاو هل صالخإلاو

 .ًادحأ هتدابع يف كرشي الو ءًادحأ هتيبوب رب دبعلا كرشي الف هتيهلإو هتيبوبر

 قح نم هل وه ام نسحأب هريغ حصانلا ةلماعم وأ ءاطعإ يه : ةحيصنلا

 .هحلصُي وأ هعفني وأ .هبلطي ام نسحأ وأ «بجاو وأ
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 وأ bok نم 6 pels نم هيرجي وأ Aa dy) ام صولخب كلذ نوكيو

 وأ Js ئضتقمل وأ «بولطملل ةفلاخم وأ «نايب نود « بيع وأ « صقن

 ' . كلذ وحنو «بجاولا



 .حوصنملل ريخلا ةدارإ هيف ام JS لمشت ةحيصنلاو

 وه حصانلاو .بئاوشلا نم صلخ اذإ cell حصن حصن :ةغل لوقت

 . ًاشوشغم هب نوكي ام هطلاخي مل يذلا وهو « هريغو Sal نم صلاخلا

 .شغلا Le حصنلاف

 ًايذعتم لمعتسيو هَحَصن : لوقتف «هسقنب Laas ٌلمعتسُي ea) لعفو

 يف لجو رع هللا لوق هنمو renal» ماللاب هتيدعتو هل om حصن : :لوقتف ماللاب

 : هموقل مالسلا هيلع حلاص ةلاقمل ةياكح [۷ :فارعألا] ةروس

Lily 1مكتبا  ULL,يِبَر  Aaآل ْنكَلَو ْمُكَل  byes 
 . 1/9(4) َنيحصانلا

 ًاحضنو neal) حصني حصن : لوقت fod باب ن wai) لعفو

is Lai;ةحيصنو  is Laiًاحوضنو ةّيحاَصنَو . 

 . ةحيصنلا : مسالاو

 رمألا بسحب اهتاقيبطت يف ٌفلتخت يهو dlls َةَّماع ةملك ةحيصنلاف

 .حصنلا هيف !Clb يذلا

 «لماك يدصب ةعاضب نم yep ام تافص نایب نوكت رجاتلا ةحيصنف

 عفني ام لکو .داسكو جاورو «هريغو عفنو «ةءادَرو ٍةدْوَج نم اهيف ام نيبيف

 . كلذ ,Ge عفنو حالص نم oily ءارشلا بغار

 شغ نود ةعنص نم عيطتسي ام frail pli, ob نوكت عناصلا ةحيصنو

 le الو

 اهب نوكي ةروشم نم ىري ام نسحأ مّدقي Ob نوكت راشتسملا ةحيصنو

 .هراشتسا نمل ةحلصمو عفن

 ءاودلا فصوو «ةَلعلا ةفرعمل ogee لماك لذبب نوكت بيبطلا ةحيصنو

 . ضيرملا لاحل ةمءالمو ًاعفن رثكأ هاري يذلا
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 رايتخابو «هملعي نم ميلعت Baty ةياغ لذبب نوكت ملعملا ةحيصنو
 . هفونصو ملعلا لئاسم نم هديفي ام نسحأو «ميلعتلا هوجو لضفأ

 هجو نسحأ ىلع هتيبرت ىلع Ge نم ةيبرتب نوكت يبرملا ةحيصنو
 . هتيبرت نم ةوجرملا ةياغلا هغالبإل .هلمكأو هلضفأو

 ريخلا هوجو لضفأ ءاغتياب نوكت هتيعر يف عاد لکو ll يلو ةحيصنو

 مدعو عيش يف مهشغ مدعو , مهحلصُي هحو نسحأ ىلع مهتسايسو ‹ هتيعرل

 . هئاوهأو هتاوهشو هسفن حلاصل ةيالولا مادختسا

 لوسرلاو هلل ةيصعم ال اميف مهتعاطب نوكت رمألا ةالول ةيعرلا ةحيصنو

 رمألابو «ةيسايسلاو ةيرادإلا رومألا فلتخم يف ةنسحلا ةروشملا ءادبإبو «هيف

 هللا نيد ماكحأ نايس نوكت رمألا ةالولو سانلل ءاملعلا ةحيصنو

 رمألابو «هلوسر ةنسو هللا باتك عابتاو ءاهب لمعلاو اهقيبطتب ةبلاطملاو

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ةمكحلاب cal نيد ىلإ مهتوعدب نوكت مهريغل نيملسملا ةحيصنو

 .نسحأ ىه ىتلاب ةلداجملاو ةنسحلا ةظعوملاو

 .هيهاونو هرماوأ يف هتعاطبو «هب ناميإلاب نوكت هّبرل ملسملا ةحيصنو

 الو lant هتدابع يف كرشي ال ob كلذو .ةدابعلاو ةعاطلا يف هل صالخإلابو

 .هتبحمو هتبقارمو هل حيبستلاو هركذب نوكتو ءايئارم نوكي

 «هيناعم مهفتو هربدتبو .هب ناميإلاب نوكت هللا باتكل ملسملا ةحيصنو
 . هيف ءاج ام عابتاو volleys هماكحأب لمعلاو

 هلاوقأ مهفتو %6 ناميإلاب نوكت we هللا لوسرل ملسملا ةحيصنو

 .اهعابتاو هتتسد لمعلاو «هيهاونو هرماوأ عابتاو «هتریسو هقالحخأو هلامعأو

 يف هل هتباحص pais . هيلع ةالصلاو هتبحمبو هل ءالولاو راصتنالا قدصيو

 ه1:



 رومأ نع هلاؤسو «هعم Cally «هسلاجم دُهعتب SSL ىلع ديزت هتايح لاح

 7 cw aly ملسلا رومأ ىف هل ةروشم نم نوري ام نسحأ ميدقتو ۰ مهنید

 . حصنلا هيف بلطي امم كلذ ريغ

 . كلذ وحنو ‹نواهت وأ .داهتجاو .داسفإو ةءاسإ وأ ءحالصإو

 : «مهتماَعو نيملسملا es  ؟

 وهو «موق هب متنا نم لك وهو .مامإ عمج ةمئألا :نيملسملا ةمئألو

 مهنأل مهل مامإ وه سانلا نم ةعامج ىلع ناطلس يذ ّلكو ءدئاقلاو سيئرلا

 .نودتقي :يأ « هب نوُمتأي

ULSI,يف  ialماو نم مه ةصاخلا 9 فورعمو .ةصاخلا فالخ  

 . هيلإ ةبسنلاب ile مهادع نم نوكيف «لجرلا دنع

 ضعب نع فلكملا زجع ةلاح يف ولو هيلع رودقم لوسرلاو هلل حصْنلا

 :لامعألا

 لاتقلا ىلإ جورخلا نم راذعألا لهأ ىفعأ دق لجو Se هللا of ظحاليو
 ر ىلإ جورخلا ىلإ هباحصأ BE لوسرلا ةوعد ةبسانمب ءمللا oe يف

 ام مازتلا وهو ءهلوسرو هلل حصنلا طرش نم مهني مل لجو رع هثكا .كوبت

 هللا مهاهن ام كرتو %6 هلوسرو هللا مهرمأ ام لم copa امم هيلع نوردقي

 ىلإ اوجرخي مل ولو اهنوعيطتسي ةريثك ةيداهج رومأ حصنلا نمو «هنع هلوسرو
 .لاتقلا

 :[ 4 :ةبوتلا ] ةروس يف لجو je هللا لاقف

Spالو اعلا ىلع  Cah Jeال يلا نع ل  Salasان  
 وُ هللا لبيس نِ Get ىلع ام yi ha iy is وفق
 (AN ميحر
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 : ماعلا حرشلا  ج

 - ا

 حرشلا يف ثيدحلا عم

 ىه ةحيصنلا 3 ءاهنم دارملا نايبو ةيوغللا تادرفملا حرش لالخ انفرع
 4 ‹شغ JS نم Wel py بئاوشلا نم اهؤافصو اهصالخإو ةلماعملا قدص

Jsةحلضملا وأ ةجاحلا وعدت وأ ءاهعم لماعتلاب بجاولا وأ ٌقحلا يضقي ةهج  
 .اهعم لماعتلا ىلإ بادآلا وأ قالخألا وأ

 Cite IS نم اهتءاربو «بئاوشلا نم ةلماعملا ءافصو صالخإلاو قدصلاو
Sylكولسلا وأ ءرهاظلا كولسلا يف .ناسنإلل ةّيدارإ ةكرح لك لمشت  

 ءبلقلاو .سفنلاو SH يف «ةيلخادلا ةيدارإلا تاكرحلا يهو «نطابلا
 .لامعألا نم تاياغلاو OUI لمشتف

 لزنأ امو لجو Ge قلاخلا ٌبرلا هاجت لماعتلاب fas لماعتلا تاهجو
 .لوسر نم ثعب امو يحو نم

 يأب «هعم لماعت يرجي نأ ةايحلا ةكرح يضتقت نم عم لماعتلاب مث
 ةماعلا مسقنتو , مهتماعو نيملسملا ةمئأ لمشي رهف .لماعتلا هوجو نم هجو

 عورفلاو لوصألا عم لماعتلاب .ةرسألا نم ًاءذب ءةيعيبطلا اهماسقأ ىلإ

 وأ «قرع يف ats نم برقألاف برقألا مث «بسنلا يشاوحو جاوزألاو
 . نطو يف نكاَسُم

 نم ء ءافصلاو «صالخإلاو Gaal : يأ «ةحيصنلاب هللا عم لماعتلاف
 ًاقح هتدابعو هتعاطبو Ui هب ناميإلاب نوكي ء«شغلا نم ةءاربلاو «بئ بئاوشلا

 .هيضارمب هيل | برقتلاو هل عوضخلاو هئاعدو هتبجمبو ءًاصالخإو ًاقدصو

 هب ناميإلاب نوكي ‹شغلا نم ةءاربلاو «بئاوشلا نم ءافصلاو «صالخاإلاو

 هاك



 ربدتلا نوكي نأ بجي امك هيناعم مهفتل هرّبدتبو «ةوالت هدهعتبو .ًاقدصو ًاًمح
 أ يأرلا يف غيز وأ «ناطلس يذل ةباجتسا وأ ةوهش وأ ىوهب رثأتي نأ نود

 .ْنجلاو سنإإلا نيطايش سواسول عابثا وأ «ةفطاعلا يف حونج وأ «سفنلا

 «صالخإلاو قدصلاب :يأ .ةحيصُنلاب كي لوسرلا عم لماعتلاو

 نود ًاقدصو ًاقح هب ناميإلاب نوكي ٠ شعغلا نم ةءاربلاو or نم ءافصلاو

 ءٌرجش ام ّلك يف هميكحتبو «هتنس عابتابو .هتعاطبو «هتبحمبو «قافن وأ ءاير

 Py ةالصلابو ءهئادعأ ةاداعمبو oly نم ةالاومو COV pry هترصنبو

 ءقدصلاب يأ «ةحيصنلاب نيملسملا ةمئأ عم لماعتلاو . ةي هيلع

«Gee Ysيف مهتعاطب نوكي «شعغلا نم ةءاربلاو «بئاوشلا نم ءافصلاو  

 مهترصانمبو ءمهل ةنسحلا ةروشملا ميدقتبو .هلوسرو هللا ةيصعم ريغ

 نع مهيهنو فورعملاب مهرمأبو «هنيد رشنو هللا دودح ةماقإ ىلع مهتنواعمو

 . مهَّدض ديكو «مهب رکم IS بنجت عم كلذ وحنو «ركنملا

ulصالخإلاو قدصلاب : يأ .ةحيصنلاب نيملسملا ةماع عم لماعتلا » 

 مهرئاود نم ةرئاد js عم نوكيف «شغلا نم ةءاربلاو «بئاوشلا نم ءافصلاو

 .هبسحب لماعتلا عاونأ نم عون IS عمو ءاهبسحب

 قئالعلا هوجو عم مءالتي ةحيصنلا نم ردق هل ةرسألا دارفأ عم لماعتلاف

 .اهدارفأ نيب

 قئالعلا هوجو عم مءالتي ةحيصنلا نم ردق هل ةليبقلا دارفأ عم لماعتلاو

 . اهدارفأ نيب

 ةيرقلا ly ءدحاولا يحلا لهأو «ناريجلا عم لماعتلا كلذك

 .قئالعلا هوجو عم مءالتت ةحيصتلا نم ريداقم هل «ةنيدملاو

 يفو عويبلا يف «سانلا نيب لماعتلا عاونأ دودح يف لماعتلا يتأي مث

 يفو .ةصاخلاو ةماعلا نيملسملا حلاصم رومأ يفو .دوهعلا يفو ءدوقعلا

 .هرصح بعصي امم كلذ ريغ ىلإ ءىوقتلاو ٌّربلا ىلع نواعتلا يفو «ميلعتلا

 .رعسلا By ءاهلوح نايبلا يفو «ةعلسلا يف نوكت مئابلا ةحيصنف

o1۷ 



 هدنع ةحيصن ال نمو «هيف ام JS نايب By «نمثلا يف نوكت يراشلا ةحيصنو
 .كلذ هلماعت يف هل نيد الف هئارش وأ هعيب يف

 تافص نم هتفرعم اهبطخي نم مهي ام لك نايبب نوكت بطاخلا ةحيصنو
 نم هتفرعم ّبطاخلا pg ام لك نايبب نوكت ةبوطخملا ةحيصنو cal ةّيفح

 نمو «حصان ريغ اشاغ ناك اهني ملو امهنم هبويع متك نمف .اهل ةيفخ تافص

 . كلذ هلماعت يف هل نيد الف كلذك ناك

 ام لضفأ هراشتسا نمل play Ob نوكت هتحيصنو «نمأتسم راشتسملاو

 اشاغو انئاخ ناك كلذ فالخب هيلع راشأ نإف «ةربخو ةبرجتو يأر نم ىري

 .كلذ هلماعت يف نيد يذ ريغ ناك ةروشملا يف WIS ناك نمو «حصان ريغ

 ملعلا نم يطعي نأب نوكت هتحيصنو همّلعُي ؛ نم ىلع نمأتسم مّلعملاو
 لعف ob < «ميهفتلاو ميلعتلا يف edge ةياغ لذبي نأبو ءملعي امم هعفنأو هبوصأ

Geناك ميلعتلا يف كلذك ناك نمو «حصان ريغ ًاشاغ وأ ًارّصقم ناك كلذ  

 . كلذ هلماعت يف نيد يذ ريغ

 ًاحصان نوكي نأب ٌبلاطُم هدنع ةعيدو ce وأ رلام ىلع نمأتسملاو

 امك هظفحيو هاعري نأبو «هلثم زرح يف هيلع نمؤتسا ام عضوب نوكت هتحيصنو

 يتلا ةعيدولا ظفحي ملو عرب ملف نواهت وه نإف ce ةصاخلا هلاومأ ىعري

 يف كلذك هرمأ ناك نمو ءاحصان نكي مل فلتلا وأ ةقرسلل تضّرعتف «هدنع

 . كلذ هلماعت يف نيد يذ ريغ ناك اهيلع نمأتسي يتلا عئادولا

 وهو .ىضرملا نم مهجلاعي نم ةحصو tle ىلع نمأتسم بيبطلاو
 cel ast فشكل هدهج ةياغ لذبب نوكت هتحيصنو ًاحصان نوكي نأب بلاطم

 ٌرِضلا نع اهدعبأو تاجالعلا نسحأ هاري يذلا مئالملا ءاودلا فصوو

 كلذو .ّقح ريغب هلاومأ زازتبال ضيرملا ةرورض لغتسي ال نأبو «ىذألاو

 هتعجارم رجأ ديفتسيل ءاهيف عفن ال يتلا وأ ةّراضلا تاجالعلاو ةيودألا هئاطعإب

 هنم oS ءاهل موزل ال ةّيحارج othe هل يرجي ob وأ «تادّدعتم تاّرم هل

 باسح ىلع عيرسلا ءارثلا ةيغب .شحافلا نبغلا عم «تاّيلمعلا هذه روجأ

 هام



 كلذك هنأش ناك نمو «حصان ريغ LEK ناك كلذ لعف نمف «ىضرملا ةحص

 . كلذ هلماعت يف نيد يذ ريغ ناك هتبابط ىف

 تادابعلا نم لعف GE لعف وأ دهاج وأ ٌّجح وأ ىكز وأ de نمو

 ‹ حصان ريغ وهف «نيملسملل اقافن وأ «سانلل ةاءارم «ريخلا هوجوو تاعاطلاو

 ناک نمو pale» وأ cl ye امإ وهو «هلمع يف هلل صلخم ريغو قداص ريغ هنأل

 «هلوسرو هلل حصان ريغ وهف 6 فيفع ريغ هرس يف وهو ةفعلاب رهاظت نمو

 .ةفعلا لاجم يف نيد يذ ريغ وهف كلذك ناك نمو

 حصان ريغ وهف «هركي امب هنع ثيدحلا يف ًاملسم EF ىذآف باتغا نمو

 عم يعامتجالا هلماعت يف نيد يذ ريغ وهف كلذك ناك نمو «ملسملا هيخأل

 . نيملسملا

 ًارهتسا وأ «رخس وأ 6 pts نيب دسفأ وأ من وأ «بذك نم كلذكو

dobوأ هفذق وأ .قح ريغب ًاملسم متش وأ «نيملسملا نم  copeوأ  ossامب  

 ريغ وه «هضرع وأ «هلام وأ «هسفن ىف «هب jel وأ هاذا وأ «باقلأ نم هرکی

 .سانلا عم

 مزالم قداصلا Godt pill نأ ظحالن «لماعتلا هوجو رئاس ىلإ اذكهو

 تاكرحو لاعفألاو لاوقألا ىف هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لك مهأو . ةحيصنلل

 «اهنم هللا ةاضرم ءاغتباب نوكي اهيف نيدلاف ءةيدارإإلا ركفلاو سفنلاو بلقلا

 ءاغتباب نوكت اهيف ةحيصنلاو كلذ یف هللا ةعاطبو ‹ هيهاونو هللا رماوأ مازتلابو

 . كلذ يف لجو رع هتعاطبو Ayal gg هللا رماوأ مازتلابو ءاهنم هللا ةاضرم

Lids,نم انل حضو يذلا موهفملا قفو ةحيصنلا نيب ةنراقم انيرجأ  

 تدجو نيدلا دحو امثيح asl اندجو Gel» نيدلا موهفم نيبو ءاهحرش

 . نيدلا عفترا ةحيصنلا تعفترا امثيحو .ةحيصنلا
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 :هحرشنو همهفتن يذلا ثيدحلا يف يب لوسرلا لوقي نأ بجع الف

 .«ةحيصنلا ُنيّدلا»

 يفرط فيرعت نم oT رصحلا اذهو «ةحيصنلاب ًارصحنم نيدلا لعجيف
 . (ربخلاو أدتبملا) :دانسإلا
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 مهممأل لسّرلا حصن

 ىلع هصرح مهل نابأو « هللا ةدابع ىلإ هموق مالسلا هيلع حون اعد-١

 “< ةلاسر مهغلبي هنأو « ميظع موي باذع مهيلع فاخي هنأو « مهتحلصم

 ةوعدف cee حصانو بر نع ple هيلإ مهوعدي اميف وهف مهل حصنيو

 . ةحيصنلا مظعأ نم Sol ىلإ قلخلا

 LV :فارعألا ] ةروس يف لجو Je هللا لاق
Ny os ام abit (pce موق اپ :لاقف هموق ىلإ Ly انْلَسْرَأ sap 

  caneفاح ينإ  Cle pe(ه9) ميظع موي  Sil Juهموق نم : 8

 )نیم ,لالض يف كارنل ٠ يب سي موق اي :لاق  TEنم َلوُسَر ينكلَو
 , ayَنيِمَلاَعْلا  (AN)يبر تالاسر مكعب  let; os failsل ام هللا نم

 َنوُمَلْعت )55(4.
 هّبر ةلاسر غلبي هنأ مهل نابآف «فّرخم لهاج ٌلاض هنأب هموق همهّتا دقف

 . هنوملعي ال ملع هللا نم هدنعو (cag حصنيو

 حصان هنأ مهل دكأو «داع» :هموقل مالسلا هيلع دوه لاق كلذك  ؟
 . نيمأ

 :[ 7 : فارعألا ] ةروس يف لجو رع هللا لاق

 ريغ هل نم IG abi اودبغا موق اي : لاق ادو مُماَحَأ د داع یاو

Ly aS Spall Su JE (40) das Suiانإ هموق نم  JIيف  UL wis 
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4) Seal ٌحِصاَن كك & wo SL, 5 (WY) Spt 

 مهنايعأو مههوجو مهو هموق الم نم نورفاكلا همهّنا دقف  ailيف

 مهباجأف .رومألا قئاقح مهف ىلع رداق ريغ لقعلا صقان وه : يأ .ةهافس

 «ةهافس يب سيل» : يفنلا دّرجمب هل مهماهتا ىلع , leبويغلا رابخأ مهل

 اغلي تاغالب اهنا ءلقعلا صقنب ه هومهتا اهلجأ نم يتلاو اهب مهربخي يتلا

 هلسرأ يذلا هّبر نع cep ٠ مث دنع نم تسيل يهف  ASTحصان مهل هن أ مهل

 . نيمأ

 لمحتلا قفو ةلاسرلا (PSU «ةحيصنلا نم ةاجّنلاو قحلا ىلإ ةوعدلاف

 BUY نم

 .«دومث» هموقل مالسلا هيلع حلاص لاق كلذك _ ٣

 : فارعألا ] ةروس يف هموق عم هتصق ضرع دعب هنأشب لجو رع هللا لاق
“TV 

pl ٌتْحَصْنَو 25 OL, SET ذل | موق اَي :َلاقو ee a) 

  5sآل  Sodَنْيِحِصاّنلا (404

 .«نيدم» fal هموقل مالسلا هيلع بيعش لاق كلذكو

 :فارعألا ] ةروس يف هموق عم هتصق ضرع دعب هنأشب لجو fe هللا لاق

TV 
Beeهد شل ثمر هوفر  OLR areور نإ  ereهر ” ه  

Seipءمكل تحصنو يبر تالاسر مكتغلبا دقل موق اي :لاقو مهنع  

 . )٩۳(( نیرفاک موق ىلع ئَسآ فيكف

-Y— 

 ةحيصنلا يف ةنسلا نم صوصن عم

 ١ نع «ناميلا نب ةفيذح نع-  Soll:لاق
o1 



 eet aay سني مل نمو منم Gab lt Ah مت عي ال ْنَم»

 tebe سيلف َنْيِمِلْسُمْلا ةماعلو همامالو هباتکلو هلوسرلو هلل

 ىناربطلا هج رخأ

 :لاق يب يبنلا نع ial يبأ نعو- ٣

JB)لجو رع هللا  : areام  gisهب ب  fa She2(يل . 

 دمحأ مامإلا هج رخأ

 .عرش ام مازتلا عم هيف هلل ٌصالخإلاو لمعلا قدص : يأ

 :لاق يلجبلا هللادبع نب ریرج نعو- ۳

 IS atl ءةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ ىلع لَك ّيبنلا ٌتْعَياِب

(ps 
 ملسمو يراخبلا هاور

 .هلاوحأ ضعب يف هيلع هباحصأ عيابي ام رصانع يف هلخدأ

 :لاق يك يبنلا نع رع ةريره يبأ نعو - ٤
HES 155 ole pls Sal ا : تس pes ىَلَع a boo 

  Satاَذِإَو  eeضرُم اذإو «هتمشف هللا َدِمَحَف سطع اَذِإَو هَل حَصناف

ast ol اَذِإَو هدعف 

 ملسم هاور

 : لاق يَ يبنلا نع ةريره يبأ نعو ©

jb) 0هللا  eyْمُكَل  OEنأ ْمُكَل ضرب :  EB SEG lt 

 هللا هالو نم اوحصانت ناو ءاوقرفت الو ًاعيمج هللا ey اومصتعت نار

 . (مُكَرمأ

 ملسم هاور

oY 



 وقي كي هلا لوسر تعمس ا oo Be نعو - ١
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 تلا eis هللا م مرح

 ملسمو يراخبلا هاور

 : ماسمل ةياور يفو

 الإ هَل Aas ys Ne يلي بأ نب اني .

 : ثيدحلا نم دافتسي امم د

 يف يواست يهف «ىربكلا مالسإلا قالخأ سسأ نم ةحيصنلا ١
 .نيدلا موهفم لماشلا عساولا اهموهفم

 HE لوسرلا ملك عماوج نم ثيدحلا - ۲
 ناكأ Bye .ناسنإلل GLY كولسلا عاونأ Js ةحيصنلا لمشت *

 لكو «ةيسفنلا قالخألاو ,صالخإلاو ناميإلا اهيف لخديف ءاّيجراخ وأ ًاًيلخاد
 . تاعاطلاو تادابعلا عاونأ
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 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :الوأ

 . ىنعملاب

 موهفمب رصبتسا نمف .ةحيصنلا هنأب نيدلا ب لوسرلا فرع دقف
 اهموهفمب ةحيصنلل عساولا هموهفمب نيدلا ةقباطم كردأ لماشلا ةحيصنلا

 . لماشلا

 فيرعت نم دافتسم وهو ءرصق (ةحيصنلا نيدلا» :لوسرلا لوق يف -

 امهو (لأ) فيرعتلا ةادأب اضيأ ربخلا فيرعت نمو (لأ) فيرعتلا ةادأب أدتبملا
 . ةفص ىلع فوصوم رصق نم وهو .دانسإلا افرط

 نع ةديعبلا ةبرغتسملا ةركفلا ميدقت بولسأ مادختسا ثيدحلا ىف - ٣
 ءاعدتسال «هيف بير ال ٌّقح ليلحتلا ىدل اهنأ عم «نيبطاخملا ناهذأ

 نيبطاخملا لوقع يف نايبلا نومضم نيكمت نم بولسألا اذه ىفو

 . ةيادبلا ذنم نومضملا حرش ءاج ول اميف هريظن دجوي ال ام ‹ مهسوفنو

 بارعإلا :ًايناث

 .ربخو أدتبم :(ةحيصنلا نيدلا»-١

 لوقم هنأ ىلع (انلق) لعفب قلعتم رورجمو راج : ْنَمل : (ْنَمل :انلق» - ۲

 .).. . هلوسرلو هباتكلو هلل : لاق» : هريظنو لوقلا
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 هرس سیل

 :لوقي لب هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 KG عطنا ام ُهْنِم اوُنأَف هب میرم امو وجاف ُهْنَع من ام
Spal AI53 نم S Susْمُهفالتخاو مهلئاسَم  eel ide 

 ملسم هاور

 :لاق BE Gl نع هنع هللا يضر ةريره يبا نعو

 م هم اون ِءْيَمب مكرم ااو ويخاف ٍءْيَش ع SEE اذإَف ماين ىلع
 . (متعطتسا

 يراخبلا هاور

 يبأ نع يهو اهيفو ««ينوعَد» : لدب (ee :ملسم دنع ةياور يفو

 :لاقف 28 هللا لوسر انبطخ لاق .ًاضيأ ةريره

gioدف سالا  asهللا  releّجَحْلا  Wsلك : ٌلُجَر لاقف  

 معن : eds ولو : هللا ُلوُسَر َلاَقَف SE Vale يح تك Gal لوسر اَي ماع

 .ثيدحلا رخآ ىلإ (. . .مُكتكرَت ام (BI | : لاق مث «ُمَتْعطَنْسا dj َتَبَجَوَل
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 :ثيدحلا يوار (ةريره يبأ) ةمجرت أ

 :دارملا ىنعملاو ةغللا

 \ =  as Sg! ley(ةوبنتجاف :

 هلعف مدعو هكرت مكنم َتبَلَط ام : يأ ke مکيه ام

 ۶2ں ړو of a ع 0 و

 che colgl AAS لعف نع انالف تيهن :ةغل لوقت .رمألا دض : يهنلاو

Lauنأ هنم تبلط : يأ ءْىِهاَنَتَو  GSهلعف نع  BES 

 نوكي يهنلا لصأو . هنع ًاضعب مهضعب ئهن : يأ nll نع موقلا ىهانتو

 ءابجاو ناك ام كرت ةحابإل نوكي دقو ءايبيغرت ايهن نوكي دقو «كرتلاب مازلالل

 جارخإلاو Ade مازلإلل وه Gal يف لصألا نأ ىلع Joy ثيدحلا | اذهو

 wre :ةغل لوقت هنم اوبرقت الو .هبناج نع اودعتباف : يأ : هوبنتجاف

 eee نع دعتبا اذإ «هبناجو هنجو «َءيشلا لجرلا

 .لعفلا نع يهنلا نم غلبأو «كرتلاب رمألا نم ait بانتجالاب رمألاف

Byهلعف نع يهنملا كورتملا نم بارتقالا عم ناققحتي لعفلا مدعو كرتلا » 

BSSالو ,هلعف نع يهنملا لمعلا ناكم نع ٌداعتباو كرت هيف بانتجالا  Gis 

o¥ 



 يذلا ءيشلا نيبو هنيب Web ٍةفاسم كرتو هكرتب الإ ءيشلل ناسنإلا بانتجا
 يهنملا باكترا ىلإ قالزنالا نم يمحي ةفاسملا هذه كرتو «هلعفي ملو هكرت

 أربتسا تاهبشلا كرت نمو .تاهبشلا نعو «ةمهتلا نطاوم نع دعبيو «هنع

 . هضرعو هنيدل

 ًاديكأت «شحاوفلا بانتجاو .مثإلا رئابك بانتجاب Jey Je هللا رمأ دقو
 ماهتا ىلإ سانلا قلزني الثل نظلا نم ريثك بانتجاب رمأو ءاهنم ريذحتلا ىلع

 اهنوبسحي مهو «ةلطاب ميهافمو تادقتعم يف اوعقي الئلو ءلطابلاب مهريغ

 :ةيكملا [ ١5 :لحنلا ] ةروس يف لجو رع هللا لاقف

  Lilyلك يف اَشَعَب  Iهللا اوُدِمْعا نأ ًالوُسَر sels ھو ہے رک 2 So 2 Be sf 7 8 ر 9 هل
 توُعاطلا . . )5*(4 .

 :ةيندملا [77 :جحلا] ةروس يف لجو ie لاقو
fe , of Blo:ايها  treeثنى و  

 .70(4)روزلا لوق اوبنتجاو ناثوالا نم سجرلا اوبنتجافإ#

 :ةيندملا [ ٤4 :تارجحلا ] ةروس يف لجو je لاقو

igi >نم ًاريثك اونجا اوُنَمآ َنيِذْلا  Shiَّنِإ  Sol Gas 

 (EVN . . .مثإ

yal Seal Lgl upُتاَضْنألاَو ٌرِسْبَمْلاَو رمخلا امنإ  ABYLنم سجر  

 . ou ) وحلف osha هوبنتجاف ناطْيشلا لمع

 «ةعاطتسالاب هدّيقي ملو cae مهاهن ام لك بانتجاب HB لوسرلا رمأ دقو

 وه ذإ «ةداعلا يف هكرت نوعيطتسي ال ٍءيش نع مهاهني ال هنأب ةقث ىلع He هن هنأل

 « حاكنلاو برشلاو ISVS . مهتايح تايرورض نم وه ءيش نع مهاهني ال

 .لتقلاو «ملظلاک «هکرت ةداعلا يف ناسنإ لک عيطتسي lis مهاهني امنإو

CYA 



 ةبيغلاو «بذكلاو ءانزلاو ريزنخلا محل لكأو ءرمخلا برشو ناودعلاو

 . كلذ وحنو «ةميمنلاو

 صوصنلا تدرو ىتلا رارطضالا لاوحأ بانتجالا نم ىنثتسي نكلو

 ال يذلا ,Elis ,عوجلا نم توملا رطخ عفد رادقمب ةتيملا لكأك اهئانثتساب
 هتدارإ ريغب Gals نم طقاسلاك «ماع لكشب we يهنملا نع هسفن فك كلمي

 هتيامحل هيلع طوقسلا نع هسفن TS عيطتسي ال هنكل < «هلتق مرحي ناسنإ ىلع

 .هلتقب ذخاؤم ريغ هنإف «لتقلا نم

 لاق هباستكا ىلع رودقملا cde ًارمأ ءيشلا نع يهنلا ناك املو

 يذلا بانتجالاو «هبانتجاب pb opti ٍءْيَش ْنَع SSE اَم» : ل لوسرلا
 . هباستكا نكمي امم هنع يهنملا عقاوم نع داعتبالا وه

 مازلإ يف ٌديدشتلا هنع ئهن ام بانتجاب عراشلا رمأ نم مهفي دقو

 لعف ىلع ةظفاحملل ةقباسلا ةوطخلا يه ذإ «تامرحملا كرتب نيملسملا

 لعفل ةوقب هجوتي نأ عاطتسا تامّرحملا نع OS نمف ءاهب رمأ يتلا تابجاولا
 هنإف تامّرحملا باكترا يف سمغنملا فالخب ءاهيلع ةظفاحملاو «تابجاولا

 تافتلاو «ريصقتو نواهت عم الإ cade هللا ضرف امب مايقلل هسفن عفدتت امل

 . يصاعملا ىلإ ّيسفن

 وأ ةيميرحتلا ةهاركلا ىهن ةجرد نم تاّيهنملا ىف لاقي كلذ ريظنو

 تابحتسملاو تابودنملا لعفل ةّوقب هّجوتي نأ عاطتسا اهنع فك نمف «ةيهيزنتلا
 .ربلا ةبترم تاجرد يف ءاقترالاو .لامعألا لئاضفو

 pe هجوب فيلاكتلا مومع يف Jota هنع هلوسرو هللا ْىهن ام Of ىلع
 : ةدعاقب ةلومشم يهو

 425 الإ ًاسْفن هللا فلكي الذ

 : ةدعاقبو

 . 4 متْعطَتْسا ام هللا اوقاف
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 : (مَتْعطتْسا اَم Ga اوُنأَف هب مكرم امو»- ۲

Silيف لصألاو . يهنلا هدضو «هلعف بلط وه ءيشلاب رمألا : هب  

 ام لعف ةحابإل نوكي دقو «ًايبيغرت ًارمأ نوكي دقو ,لعفلاب مازلإلل نوكي رمألا

 . ًءادتبا رييختلل نوكي دقو .ًامارح ناك

 رومأملا لعفب مازلإلا وه رمألا يف لصألا al ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 .ةفراص ةنيرق ىلإ جاتحي لصألا اذه نع جارخإلاو «هب

ae Ilنايتإلا لصأو «متعطتسا ام هنم اولعفاف : يأ : معطتْسا ام  
 eee ا ا

 Le اذإ dehy ay ty G1; tly ايتا ail :ةغل لوقت ءءىجملا

LU,لمعلل لعافلا ناك  Ghهلعفل  WEئنعمب نايتإلا لمعتسا  
 اذه تْنا :لجرلل diy .هلعف اذإ لمعلا اذه JF J :لاقُيف ءلعفلا
 هلعفا : يأ .لمعلا

 ىلع ةردقلا يه ةعاطتسالاف «هلعف ىلع نوردقت اَم : يأ : peaked اَم
 :لاق ast 4! SP نبا هقفاوو . ةقاطلا ةعاطتسالا : يرهوجلا لاق .ءىشلا

ae set aع ەە ھه م  o accعمثت  eo 
 . «مهئايبنا ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ةرثك مكلبق نم نيذلا كلها امنإف» ۳

 باذعلا لازنإب «ءايبنألا عابتأ نم مكلبق نم نيذلا كلهأ امف : يأ

 مهلئاسم ةرثك J نيدلا موي باذعلاب مهيلع مكحلاب وأ 2 مهل كلهملا

 دوهيلا ىلوألا ةجردلا يف مهب دارملا of رهاظلاو , مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو

 .ىراصنلاو

 عاونأ ىنعمب لمعتسيو ءايشألا ثلتو .توملا لصألا ىف كالهلاو

 .تمي مل ولو توملا صصغ بّذعملا اهيف قوذي يتلا باذعلا

 لوقت .لاؤسلا يه ةلأسملاو Ulu oC» لئاسملا : مهلئاسم ةرثك

 NUS ةلأسمو ًالاؤس لأسي لأس :ةغل
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 las مهضعب لأس اذإ موقلا ٌلَءاَسَتو

 .لخمتلاو AS لئاسم اهنع يهنملا لئاسملا ةرثك نم دارملاو

 . ةيتئعتلا تازجعملا بلطو .«بارغإلاو «تثعتلاو

 ىلإ يدؤي وهو «قافتالا Le فالتخالا : مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو

 .ةداضملاو دعابتلاو قارتفالا

 تناكف مهئايبنأ جهنم :م اوفلاخ مهنأ مهئايبنأ ىلع مهفالتخا نم دارملاو

 اميف مهفالتحا ًاضيأ كلذ نع مجنف «مهئايبنآ جهنم فالخ ىلع مهلامعأ

 . مهكاله يف ًاببس كلذ ناكف « مهنيب

  cli hetْمَعَن  Wy CS(متْعْطَتْسا :

 متا : يلوقب ؟هللا لوُسَر اي ماع لكا :كلاؤس ىلع SEE و : يآ
 تبجوأ ولو ماع js حلا مكيلع بجوف ley ًاعيرشت اذه يلوق ناكل
 كلذ کرج امّبرو ْمَتيَصَعْلو col gl اذه as متعطتسا اَمَل مكيلع كلذ

 يف ءاج دقو «كلذ ببسب مترفكلو , يعيرشتلا مكحلا دوحجو راكنإلا ىلإ

 tes Sgn :ثيدحلا تاياور ضعب

 : (مكتكرت ام PSS) ga ام ينوعَد» = 0

reردصملاو يضاملا برعلا تامأ دقو . ينوكرتا ىنعمب :ينوُرذ .  

 هكرت ىنعمب 6199 0599 الو ءًاعْدَو 4655 :نولوقي الف .نيلعفلا نيذه نم
 .(عّد»و ran :نولوقيف ءامهنم رمألاو عراضملا نولمعتسي امّنِإَو کرت

aed 9ردصملاو يضاملا امهنم نولمعتسي الو 9( و  HES!)كرت» ةدامب ». 

 Hé55 Lod داش ةءارق يف ءاجو iy ىلع «عدي» نم يضاملا عمس لق دقو

 .كل ًايلاق كرجه الو كبر ككرت ام ىنعمب 6 امو كبر
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 :هنم لوألا رطشلاب ثيدحلل يناثلا رطشلا طبر

 HES لوسرلا لوق Css ملسم اهاور يتلا ىلوألا ةياورلا يف و ءاج

 . «ْمهئاَبن ىلع ;BE مهلئاسم ةرثك مكلبق نم Sl Ait امنا

 : هلوق ىلع
  layمکتیهن  ace«هوبنتجاف  lagاونا هب مرم  dus(مَتْعْطَتْسا ام .

 ؟لوألا ىلع امهنم يناثلا بيترت

 يتلا هقوطنم ةلالد ىلإ | ةفاضإلاب هنم لوألا رطشلا jt :بيجن نأ نكميو

 تثعتلاو Jel فلكتلا ةلئسأ نع يهنلا ىلع Lal َّلد دق ءاهنايب قبس

 صقنلاو أ ةدايزلاب « هيهنو HE لوسرلا رمأ ةفلاخم نع يهنلا ىلعو ‹بارغإلاو

 مدعو «عابتالاب مازلإلا ىلع هتلالد لالخ نم كلذو «رييغتلاو ليدبتلا وأ

og laaيهنلاو رمألا دودح دنع فوقولاب مازلإلا ىلعو  . 

Ufلوق ىلع ّينبم امهيف بيترتلاف ةيناثلا ٍملسم ةياورو يراخبلا ةياور  

 لمأت ىلإ جاتحي ال رهاظ وهو «مکتکرت ام ينورذ وأ ينوعد» :لوسرلا

 ai نم ثيدحلا ظافلأ فاللتخا نأ حتفلا يف رجح نبا ىريو . طابنتساو

 .(ثيدحلل هحرش دنع همالك رظنا) . ةاورلا

 : ماعلا حرشلا  ج

 دعاوق نم يه اياضق سمخ ىلع هتاياورب ميظعلا ثيدحلا اذه لمتشا

 : ىلوألا ةيضقلا

 ىهن ام كرت نأ مولعمو «هنع عراشلا یھن ام بانتجاب ةبلاطملا يهو

 ناميإلا دعب ةيلمعلا ةعاطلا it, shes هلل ةعاطلا يقش Jot وه هنع عراشلا

 . لجو ع هلل ةدابعلا رهظم يه مالسإلا نالعإو

ory 



 SBE هبناج نع داعتبالاب :يأ cae عراشلا ئهن ام JS بانتجاب رمألاو

 ىلإ ىوقتلا ةبترم نم ءاقترالاو .طوحألاب ذخألا باب نم وه ءهيف قالزنالا

 اهيف يفكي ىوقتلا ةبترم دودح يف ةعاطلا jy كلذو .ناسحالا و أ ربلا ةبترم

 كرت ّنكل .ميرحتلا ىلع dls مازلإ ّيهن يهنلا ناك اذإ هنع ّيهنملا لمعلا كرت

 «هبانتجا UE SI ةبترم نم وه هيف مازلإ ال بيغرت Ge هنع يهنملا لمعلا
 .ناسحالا ةبترم نم وهف هبناج نع داعتبالا : يأ

 SAL مزاجلا مازلإلل نوكي دق عرشلا ناسل يف دري يذلا يهنلاف

 ae يهنملا نوكيف كرتلاب بيغرتلل نوكي دقو ءامارح هنع ىهنملا نوكيف

 نع داعتبالاب طايتحالاف . كلذ نود ًةهارك وأ ميرحتلا نم ةبيرق ial S ًاهوركم

 ىلإ ىوقتلا ةبترم قوف ناسنإلا امهب يقتري رّذحو عروت «تامّرحملا نطاوم
 ةدايز eS نطاوم نع داعتبالاب طايتحالاو . ناسحإلا ةبترمف بلا ةبترم

 ىلإ وأ ءربلا ةبترم نم ايلعلا تاجردلا ىلإ ناسنإلا اهب يقتري رّذحو عّروت
 .ناسحإلا ةبترم تاجرد

 C2 مكه ly SB لوسرلا لوق يف هنع يهنملا بانتجاب رمألاو
 يهنملا عقاوم نع داعتبالاب يبيغرت ٌرمأ وه .هعقاوم نع اودعتباف : يأ (ةوبنتجاف

 بولطملا قيقحت هب متي هنع ّيهنملا لعف نع GS OY «يمازلإ ٌرمأ ال «هنع

 نم و ريل نم وهف «يهنلا يف بولطملا ىلع دئاز رمأ 0 el يف
 اذإ مّرحملا كرت نع هسفن GS نع ًازجاع ناسنإلا نوكي نأ لإ ؛ناسحإلا

 . بجاو ذئنيح بانتجالاف «هدودح نم برتقا

 نم هنع ىهن ام ضعب هباتك يف Gar دق لجو Jo هللا Of ظحالو

oleملسملا نيب نوكي ىتح ءاهعقاوم نع داعتبالاب يأ ءاهبانتجاب رمأف  

 شحاوفلاو مثإلا رئابك يهو .لصاف = اهنيبو

 . مثإلا رئابك ربكأ نم توغاطلا عابتا OY «توغاطلا بانتجاب رمأف ©
 .رفكو كرش اهتدابع OY ءناثوألا نم سجرلا بانتجاب رمأو ©

 . مثإلا رئابك نم هّنأل «روزلا لوق بانتجاب رمأو ©
ory’ 



 ىلإ يدوي GB نم ريثكلا اذه SY CS نم ريثك بانتجاب رمأو ©

 ءنيدلا ميهافم داسفإ ىلإ يّدؤي وأ PY رئابك نم وهو «لطابلاب سانلا ماهتا
 . مثإلا رئابك نم وه يذلا هللا ىلع ءارتفالا نم وهو

 رئابك نم UY «مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا بانتجاب رمأو ©
 . مثإلا

 ىنعملاو BU ةرقف يف تقبس كلذ ىلع ةلمتشملا ةينارقلا صوصنلاو

 .«دارملا

 مهنع رفکی Ob as Ose ام رئابك اوبنتجاو اونمآ نيذلا هللا دعوو ©

 [ ٤ :ءاسنلا ] ةروس يف لجو je لاقف «ًاميرك JEL مهلخُديو ٍمهتائيس

 :اونمآ نيذّلل ًاباطخ

Il bpنوه ام َرِئاَبك  AS! Reمُكتايَس منع  SEL SLL, 
 € (FN) اميرك

 «تافص se اوُفصتا نيذلل ريخ وه نيدلا موي هدنع ام at هللا دعوو ©

 ةروس يف لجو رع لاقف ‹شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي مهنأ اهنم

 14 :ىروشلا ]

os ver’حاتم ٍءْيَش نم  Us lent] stallريح هلا دنع  Alyَنيِذّل  

gualىلَعَو |  Spill wy) os reeرئابک نوبنتجي  ryاذِإَو شحاوفلاو  

 a ةالصلا Wb re اوباجتسا َنيِذَلاَ (VV) َنورْفْعَي م اوبضغ ام

Sigeمهنيب  (WA) Ojai SESS eyمه يبا ْمُهَباَصَأ اذإ َنيِذَّلاَو  

nas04( 05 ( 

 نولخدي شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا St لجو Je هللا ناّبأو ©
 ةيالا يف ىلاعت هللا لاقف ءىنسحلاب هللا مهيزجيف ءاونسحأ نيذلا نمض يف

 :ةيكملا [ ه7 :مجنلا ] ةروس نم ةيندملا (۲)
fee8 و  oyeناعم  heما هن  wfاسال هو دش  

 اولمع امب اوًءاسأ نيذلا يزجيل ضرالا يف امو تاوامسلا يف ام هللو»

org 



ela ملإلا pus O yes َنيِذْلا TV) soll اوُنَسَحَأ ia يزجيو 

(KY). ةَرفغمْلا م عساو كبَر نإ. al xT 

 PUL شحاوفلاو مثإلا رئابك نآرقلا صيصخت ىف Of ظحالن اذه نم

 نم ريذحتلا لالخ نم «صوصخلاب اهكرت ىلع ديكأتلا ىنعم اهبانتجاب
 .اهعقاوم نم بارتقالا

Ufلفاونب اهوحميو هللا اهرفغيف ممَّللا مومع يف لخدت ىتلا تاّيهنملا  

 . تانسحلا لئاضفو تاعاطلا

 يف ظحالنو «هدودح ist هدابعل هتعيرش ماكحأ لجو je هللا فصو لقو

 : ىلاعتو هناحبس هنأ نآرقلا

hay Wh لاقف ةّرم اهبارتقا نع: Le 
 Gas الف :لاقف ةّرم ds نع ئهنو ©

 « نيهم باذعو رانلاب هللا دودح ىّدعتيو هلوسرو هللا يصعي نم دعوتو ©

 Ar اهيف ادلاخ ارا ed هدودح ٌدَعَتَيَو هّلوُسَرَو هللا er cae : لاقف

Oldeنيهم ) . 

 لاقف «نوملاظلا مه not ًافرْسُم bis هدودح Goes) نم فصوو ©

 .«نوملاظلا مه UGE هللا َدوُدَح LS Sp : ىلاعت

 Jas نمو :لاقف «هسفن ملظ دق at هدودح GINS نم فصوو ©

 . (هسفن ole Aas هللا 532

 هللا دودحل نوظفاح rel نينمؤملا نم ةزاتمملا ةبخنلا فصوو«

 . «نينمؤملا رشبو هللا دودحل نوظفاحلاو» : مهنأش يف ىلاعت لاقف

 اهنأب ةيعرشلا ماكحألا فصو اهيف ءاج يتلا صوصنلل ربدتملا عيطتسيو

 «شحاوفلاو مثإلا رئابك بانتجاب رمألا اهيف cle يتلا صوصنللو cal دودح

 .اهنيب اميف لماكتلا ظحالي نأ

 مهم



 : يلي ام اهنم صلختسن نأ نكميو

 وأ ةيصعملاب هللا دودح نم بارتقالا نع ey Ge هللا ىهن دقل :ًالوأ

 اهيف رييغتلاو ليدعتلاب

 لوخدلاو «لعفلا نع يهنلا نم غلبأ بارتقالا نع يهنلا نأ انفرع دقو

 ةطيحلا ذخأي ىتح فّلكملا ريذحت يهنلا اذه نم ضرغلا نأو ءّدحلا يف

 ناك اذإ Low ال هيف عقي نأ كشوأ Lot نم برتقا نم OY كلذو .هسفنل

 ًالوخد وأ lg ad سفنألا ىهتشت ىتلا تامرحملا وحن ًابارتقا بارتقالا

 less قت قنا ف Jab Sigh روم iss & tall oe : ُلالَحْلا»

 ae 3 3 يف مَ a يف قو نمو PES هنيدل re دقف

 ةا ملم تعلم ا ف بل يف أ EE هللا ئمح
ASَتَدَسَف 1315  tiُدَسَجْلا  si Asيهو  cdi 

 مل هللا دودح عم ٌربلا ةبترم لهأ نم وأ ناسحإلا ةبترم Jal نم ناك نمف

 مل كلذلو « هللا ةيصعم يف عقي ال هبارتقاب ناك نإو ءًاعْرَوتو ًارذح اهنم برتقي

 نم ءاج اميف هسفنل ًاملاظ الو ًايصاع هدودح نم برتقملا لجو Se هللا لعجي

 . هللا دودح تركذ صوصن

 هدودحل يّدعتملا فصوو «هدودح gas نع لجو je هللا my : ًايناث

 .هسفنل ملاظ هنأب

 doll يف لوخد يأ OF ملعن نأ LY) AU زواجتملا وه يّدعتملاو

 يف ًالوخد وأ «بجاولا نم ًاجورخ يّدعتلا ناكأ ءاوس ءزواجتو de وه
 dod يف لوخدلاو ءًامامت هدنع وأ هنود فوقولل Aad لعج Lally «مّرحملا
 يف دودحملا زواجت نم الإ لصافلا ّدحلا يف لدي YY ,زواجتو de هسفن

 .لاوحألا مظعم

o٦ 



 . مزاج مازلإو ميرحت يهن انه يهنلاو
UF tyeنيهملا باذعلاو رانلا يف دولخلاب هللا دودح ىَّدعتي نم دعو » 

 دحجو «مالسإلاو ناميإلا اياضق يف هلوسرو هللا pats رفك نمل LEG وهف

 هللا Spe ىَّدَعت ذإ ءرفكلا رهاوظ نم وه ام لامعألا نم بكتراو » هللا عئارش

 . هتيهلإ وأ هللا ةيبوبر ىلع ًادرمتو ًادوحج

 .دعوتلا اذه اهيف ءاج يتلا OUI قايس هيلع لدي ام اذهو

 ءاج دقف «نوملاظلا مه wel هلل دودح Gla نم فصو ,Uf :ًاعبار

 ىلع صنلا قبس دق 5 « هللا دودح يّدعت يف نوفرسي pal نينمؤملل ًافصو

 cis ريغو cls ىماتيلاو رسيملاو رمخلاب Gls ةريثك ماكحأ نايب كلذ

 SS يف وأ .مهيلع هللا قح يف ناكأ ءاوس ءملظلا يف نوفرسملا مهف : يأ

 . مهيلع مهسفنأ

 ءاج دقف «هسفن ملظ دق هنأ هللا دودح Ghat نم فصو Lily :ًاسماخ

 ين اج ‹ةعيرشلا ماكحأ عورف ضعب دودح نوّدعتي نيذلا ع نينمؤملل ًافصو

 اهيأ اي» : ىلاعت هللا لوقب اهيف صنلا ءىدب دقو «قالطلا ماكحأ ae قايس

 58 :قالطلا )١(« ٌنهَتّدعل ٌنُموُقْلطَف َءاسنلا woah 13[ ىلا

 .هسفنل ملاظ هنأب عورفلا ماكحأ ضعب دودحل يّدعتملا اذه فصو دقو

ayلامتحال هسفن ضرعيو « هللا دودح ىلع ةظفاحملا باوث نم هسفن مرح  

 تالكشمو Cet ايندلا ةايحلا يف هسفن am ءةفلاخملا ىلع باقعلا

 دودح ىلع ةظفاحملا اهبلجت يتلا ةحارلا وأ ةداعسلا نم ٍنامرحلو «تاريثك

 نود ولو  اهدنع فوقولاب هللا ىصوأ يتلا هللا دودح يّدعت BY كلذو هللا

 مرح ام لعف يف عوقولا ٍتاوطخ دعب هنم مزلي دق - ميرحت وأ باجيإب مازلإ

 . هللا ضرف ام كرتو هللا

 ركذو «مهرشبو «نينمؤملا نم ةزاتمملا ةبخنلا ىلع هللا ىنثأو :ًاسداس

 نودجاسلا نوعكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا ae wel مهتافص نم

ory 



 . هللا دودحل نوظفاحلاو ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمألا

joyىّرْشَبلا هذهو ءءانثلا اذه ةزاتمملا ةبخنلا هذهل  poمیظع هب » 

 .هرذَق ةلالجو ةقئافلا هتمظعل هعون الو هفصو oats مل

ot 3# # 

 : ةيناثلا ةيضقلا

 St مولعمو ةعاطتسالا دودح نمض عراشلا هب رمأ ام لعفب ةبلاطملا يهو
 ةيلمعلا ةعاطلا Sty ءهلوسرو هللا ةعاطل يناثلا GEN وه عراشلا هب رمأ ام لعف
 . لجو رع هلل ةدابعلا رهظم يه مالسإلا نالعإو ناميإلا دعب

 رومأملا نوكيف «هلعف يف بيغرتلل نوكي دقو .ًابجاو هلعفب رومأملا نوكيف
 . تارابعلا هذه وحن وأ .اعوطت دأ ءابحتسم وأ «ةنس وأ «هيلإ ابودنم هلعفب

0 

 {Los :لاقف هب رمأي ام بناجب طرشلا اذهب ديك لوسرلا ure دقو

 : لاقف «هنع ٰیهنی ام بناجب هب حّرصي ملو qe ام هم اونا هب مکرم

 نآرقلا ىف ةرّرقملا دعاوقلا نم GY هب ملعلا عم eet هن ae Se امه

 يف هكرت نوعيطتسي ال ٍءيش نع مهاهني ال هاب ملاع هلا نم ًافنآ ٌتركذ امل

 . تايهنملا نع داعتبالاب مامتهالا ةرورضب ءاحيإ إ صنلا يف نوكيلو .ةداعلا

Utاهيف ظحالُي ةيباجيإ لامعأ يهف هب رمأي ام  WEروهمج ةعاطتسا  
 ةعاطتسالا نوكلمي ال نمو ررض ووذو نوزجاع مهيف دجوي دق نكل .سانلا
 رومأملا ضعب لعف ىلع ةعاطتسالا نوكلمي دق لب «هب رومأملا لك لعف ىلع

ofA 



 ام هنم اوتأف هب مكترمأ امو» : ب لوسرلا لاق مكحلا اذه ىلع هيبنتللو

 . «متعطتسا

 ناک ,dl لمعلا نع فک وهو ‹كرتلا هيف لصألاف ae عراشلا ىهن ام امأ

Gls Gsةوهشلا ةَّدْشل «سفنلا ىلع  gis, oad]هب ىوهلا . Assةرورضلا  

 en لاح يف ةصخرلا نمو .ةرورضلا ردقب ةصخرلا Sel يتأت

 :ةرقبلا] ةروس يف ةمّرحملا معاطملا نأش يف لجو رع هللا لاق

jp هلا ote dy الف الف ٍداَع الو GU َرْيَغ hel iy 
GOWN) ٌميِحَر 

 °2 2 ى ر ۰

 ام de اوتاف هب مكترمأ اَمو» BE لوسرلا لوق نم ءاهقفلا دافتساو

 :اهيف نولوقي يتلا ةيهقفلا مهتدعاق (مَتْعطَتْسا

 geal طقسي ال ٌروسيملا»

 : يلي ام اهنم «تاريثك تاقيبطت ةدعاقلا هذهلو

 ءاهطورشو اهناكرأ لک ءادأ نع وأ LSB ةالصلا نع زجع نمف-١

 «هينيعب وأ هسأرب , Lash وأ ءاعجطضم وأ ًادعاق Leas < لمع نم عاطتسا ام ذأ

 طقسي ال روسيملاف «كلذ نم عاطتسا ام رادقم ىلع هتروع نم رتسو رهطتو

 .روسعملاب

 اهنم ىذا ءاهضعب ءادأ عاطتساو «رطفلا ةاكز لك ءادأ نع زجع نمو  ؟

 .روسعملاب طقسي ال روسيملا OY nae ام هنع طقسو «عاطتسا ام

 Les هزهجي نأ هيلع ناك هلام نم هللا © ف زاغ زيهج عاطتساو هللا

 jy cb glue جورخلا ناك اذإ ًادنو ءًابجاو لصألا يف جورخلا ناك اذإ

 .ةريثك ةلثمأ ىلإ اذكهو



 : ةثلاثلا ةيضقلا

 حرطو لئاسملاب ٍماكحألا لاجعتسا نود عرشلا هب يتأي ام ةعباتم

 رصعب صاخ اذه of رهاظو ,عراشلا نم نيس لبق تالاكشإلاو تالامتحالا

 . هللا ةمكح بسحب اعابت هللا ارش هب هيلع لٌرنتت gal لوسرلا

 . ةيميلعتلاو ةيوبرتلا حلاصملا قفو oe ley ام هتمكحب ماكحألا

 «لئاسملاب هدابع نم هركذي نم ىلإ جاتحي ىتح bs ابر ناک امو
 ىلع ًاريسيت رومأ نع وفعي نأ يضتقت دق هللا ةمكح نأ كلذ ىلإ فاضي

pooleدق رومألا ضعب لوح لئاسملا ةرثك نإ مث د اهل نايسن ريغ  Casلازنإ  

 اهعديو ,اهكرتي نأب يضقت تناك هللا ةمكح of عم eal" وأ ميرحت ماكحأ

 دودح تاذ ًاماكحأ اهيف Jin الو . داهتجالاو طابنتسالل لهأ 1 سس طابنتسال

 عئارشلا ليزنتو ةلاسرلا رصع يف لئاسملا ةرثك ريذاحم ga نكميو
 : يلي امب ءب لوسرلا ىلع

 لجو je هللا ةمكح فلاخت جئاتن ةّدع ىلإ لئاسملا ةرثك 85 دق ١
 BY ءانب تايضتقم بسح ماكحألا لازنإ يضتقي يذلا يوبرتلا جّردتلا يف
 خشن مث «هتحابإ نالعإ نود ميرحت هيف لزنيس ام ضعب نع يلحرملا وفعلاو

 . ميرحتلاب ةحابإلا هذه

 يف قلطنت سانلا ءارآ لعجي دق ةلاسرلا رصع يف لئاسملا باب حتف  ؟

 لازنإ ىلإ جارحإلاب رجتف «ةعقاو ريغ تالكشم حرطو «ةديعبلا تاضارتفالا

 مهروصع يف اهب مارتلالا سانلا ىلع بجوت .ةحضاو دودح تاذ ماكحأ

 ءاملعلا تاداهتجال احوتفم رمألا كرت يضتقت ةينيذلا ةمكحلا if عم ةقحاللا

 le سانلا جارحإ مدعو اهنع وفعلا يضتقت وأ « مهتاطابنتساو

 جارخإ ىلإ رجي دق ةلاسرلا رصع يف ةريثكلا لئاسملا باب حتف ۳

Of. 



 لئاسم وأ ءةينوك ةيملع لئاسم ىلإ dy تاّمهملا نع Saw تانايبلا

 ءهتلاسر تامهم وأ فئاظو نم سيل امب لوسرلا لغش ىلإو «ةيخيرات

 يذ نع لاؤسلاو .مهئابآ نع سانلا ضعب لاؤسو ALY نع لاؤسلاك

 هبش ببس نعو «ةعاسلا موقت ىتم نعو «حورلا ةقيقح نع لاؤسلاو «نينرقلا

 يناسنإلا ثحبلل ةكورتم رومألا هذه مظعمو US وحنو cal وأ هيبأب دلولا
 رثأتساو هللا هافخأ Lee وأ cae ةدئاف ال امم يه وأ .هسفنب اهيلإ لصوتيس يذلا

 .ًانايب هلوح ped ًاريخ هنايب يف هللا یری ام اما « .هملعب

 ضعب اهحرطي دق يتلا .تنعتلا بلاطمو ةلئس أ ىلإ joe وأ ٤

 . ةياهن اهل سيل يتلا تايهشتلا ةلئسأ ىلإ | وأ «نيقفانملا

 .ريذاحم نم كلذ ريغ ىلإ

 هيضتقت اًمع جورخو ططش اهيف يتلا لئاسملا نع نيملسملا طبضلو

 ةنسلاو نآرقلا يف صوصن te ظحالن «عرشلا مكح نايبل ةيتقولا ةجاحلا

 : يلي ام اهنم

 ام ينورذ» :هتالالد مهفتن يذلا ثيدحلا يف لب لوسرلا لوق-١

Wal LEB cases 5مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ةرثك مكلبق نم نيذلا ». 
 ماكحأ نايب نع .عراشلا توكس نم ةمكحلا 42 لوسرلا نابأو - ۲

 اهنع هتوكس يف jy «هدابعب هللا ةمحر يهو .اهماكحأ نايبل ضرّرعتي مل ءايشأ

 Nee ها نع يت ونال نس لق .مهنع جرحلا عفر

 :لاق ايب يبنلا نع ينشخلا ةبلع يب . نع هريغو ينطقرادلا 639 دقف

Sfpهللا  ?> ailsمرو ءاَموُدَتْعَت الف ًادودخ دو اوعي الق  

adhلَ  jesْنَع َتْكَسَو  ablريغ نم ْمُكَل َةَمْحَر  ad 6 gts 

 . «اهنع

 نسح ثيدح :نيعبرألا يف يوونلا لاق

o¢ \ 



 ام رخاوأ نم يهو ]° : ةدئاملا ] ةروس يف اونمآ نيذلا هللا بطاخو ۳

 : لجو Je هلوقب نآرقلا نم لزن

Jus َّْنِإَو Spi si 55 نإ َءاَيْشَأ نع اوات ال اونمآ inl wi b> 

  Weeلني نيج  otalاَفَع . ْمُكل دنت  aly Qe Syٌروُفَغ ole )١ ٠( لق

.4 an ۲( َنْيرِفاك le LAL! م 5 ASUS ْنِم a iis 

 ملسمو يراخبلا دنع تاياور ةّدع ay هذه لوزن ببس يف ءاج دقو

 of «سنأ نع هدنسب ريرج نبا هاور ام ًاليصفت اهرثكأو « ةيراقتم يهو امهريغو

 جرخف (ةلأسملا هيلع اورثكأ : يأ) ةلأسملاب oil oe < هولأس Ne هللا لوسر

 :لاقف ربنملا دعصف موي تاذ مهيلع

ote قور 0’ ee ورق SE ىلع 

 .«مكل هتنيب الإ ٍءيش نع مويلا ينولاست الد

 «رضح دق yi ae نيب نوكي نأ ME هللا لوسر باحصأ قفشأف

Classال  Catالك ُتْدَجَو لإ ًالامش لَو ايمي  gal, bYيکي هبوث  

 يبن اي :لاقف «هيبأ ريغ ىلإ ٰیَعديف (هبسنب مش : يأ) Ae ناك لجر أشنأف

 . «ةفاذح كوبا» : لاق « يبأ نم هللا

 :لاقف ؟يبأ نم هللا لوسر اي :لاقف رخآ ماق مث :ةدايز يراخبلا دنعو

 دمحمبو clus مالسالابو ابر هللاب انيضر :لاقف رمع ماق م :لاق

 . نتفلا رش مه نم هللاب ًاذئاع ءالوسر

 = ,sl ةئجلا اا يل ye طق مويلاك Sally wl يف ذ أ مس

Kashعطئاحلا نود . 

 تيأر ام :ةفاذُح نب هللادبع مأ تلاقف :سنأ نع ّيرهزلا ةياور يفو

 لهأ فراق ام تفراق دق كُمأ نوكت نأ Gab Gost طق كنم Gel ًادلو

o4۲ 



 Soh ٍدْبَعَب Ga ول هللاو :لاقف «سانلا سوؤر ىلع اًهَحَضفتف ةيلهاجلا

 نيأ :لاقف ماق الجر نأ ٌةدايز ةريره يبأ نع ريرج نبا دنع ةياور يفو
culلوسرلا هل لاقف 6  HBكلذ ريظن يراخبلا دنعو ««رانلا يف»  . 

Vp اهنأشب هللا لاق يتلا لئاسملا نم عون ىلع ةلئسألا هذه oh 

4555 5G نإ asl 56 اوُنَأَسَت 

 ةياوُرلا هتركذ ام ءاهنع ٌةباجإلا نيملسملا ُءوسي دق يتلا لئاسملا نمو
 :لاق cap يبأ نع اهيف يتلاو .هحرشن يذلا ثيدحلل ملسم دنع يتلا

 :لاقف HE هللا لوسر انبطخ

 Aled Goll مكيلع هللا ضَرَف دق ٌسانلا اهُيأ ايد

 لاقف .ًاثالث اهلاق ىتح «تكسف ؟هللا وسر اي ماع JST :لجر لاقف
 : هللا لوسر

Le ga JU مث (مَتْطَنْسا Lids َتَبَحَوَل معن edi yb 

 «مکتکرت .

  dusيضتقت دق ماكحأ لازنإ ىلإ ٌرجي دق ام لئاسملا نم نأ ىلع اذه
  USاهنع ٌتوكسلا هللا  Ley.سانلاب ( SSنايب ىضتقي اهنع ءاتفتسالا

 نابأ دقو .مهتايح يف مهيلع جرح وه امم كلذ نوكيف ءاهيف نسحألا هجولا
 لوسرلا  BBلَك يبنلا نأ .صاقو يبأ نب دعس نع ّيراخبلا هاور اميف اذه

 :لاق

o 

HA ها 

US Se ASN Bal Opْمَل ٍءْيَش ْنَع لاس  HALنم مرحف  
 . «هتلاسم لجأ

 35 ْنِإ acl Se Jl آل اوُنمآ Sal tl اي : لجو رع هللا لوقف
anنع جلاش 3 اس  men 

ot 



 مهيلع لكشأ ام نايبل اهنع لاؤسلاب هللا نذأ دقف ضومغ وأ لاكشإ وأ لامجإ

 35 نآرَقلا OS نيج We ILE Sy :هلوقب هللا هانشتسا ام اذهو ءاهنم

 لوزن Obj اهيف مكيلع لكشأ Ue ves نيرسفتسم اهنع اولأست Oly : يأ «ْمُكَل

pS 45 WE ols 

 ماكحأ نع هتوكس نأ 4اَهْنَع هللا Gey هلوق يف لجو رع هللا نابأ م

 دقلف col js توكس وه ءاهنع لاؤسلاب عراشلا اوؤدبت نأ کب يف رطخي َءايش ايشأ

lacاهنع هللا . islزواجت : ي  clesةمكحل 7 ءيش نع هللا زواجتي الو . 

 تقول ءاح اذإف ‹ عيرشتلا لازنإ ىف ف جردتلا ةمكح .ةمكحلا هذه نم ظحالن

 a سل سوفت يف رخي ينل ءايشألا لوح هللا مكح O93 ا

pesزمو ا ھل هلع  digiحر عفر نم  Sate
 

 نوكي كلذبو ءاهلوح مراص فيلكتب vw دّيقي الف ءايشأ نع وفعي

 : قبس امك هلوقب BE لوسرلا هحرش ام وه اذهو

 ةروس نم هربدتن يذلا Gal نم (Ve) ةيالا لجو رع هللا متخو

 اهنم .ةدّدعتم رومأ ىلإ ةراشإ هيفو edt ٌروُفَغ Mp : هلوقب [ ةدئاملا ]

jtهتعاطب نومزتلت ال فيلكتو نایب هلوح لزني ام  Ub Lal slاوديزتست ىتح  

 ,صاعم مكيف دجوتو :نوريثك ءاصخ مكيف دج لب «مكلئاسمب فيلاكتلا نم

 ب جاتحتو ءاهميظعو ةرفغملا ريثك : يأ ًاروُمَغ U5 جاتحت ءرئابكلا نم

 Shall يف ةغلابملا تابغر ةّرِش اوُحَبْاف ءةبوقعلا ole ىلع Jae ال ًاميلح

 ام فّلكتو «مكلئاسمب اهنم ةدازتسالاو ءاهناّقشم lod دادعتسالاو فيلاكتلل

licمكنيد نم جرح يف مكلعجي الئل اهنم هنع هللا  . 

 ,ةّيخيرات ةظع اونمآ نيذلل هللا 655 صنلا اذه نم (Vet) ةيآلا يفو

ogg 



 ,لئاسملاب مهسفنأ ىلع ديدشتلا ىلإ مهوقبس مهلبق نم Ls ot مهلا نابأف

Wsاهب اومزتلا ,مهبلاطم قفو ماكحألا هللا َلَرْن  Byترتف امل مث ,نمزلا نم  

 يف ءاج امك «ًارصإ» هللا اهاّمس يتلا !ALAS فيلاكتلا لمحل مهتسامخ ة رش

 ٠ [۷ :فارعألا ةوس نم )٠١۷( ةيآلا يفو [؟ :ةرقبلا] ةروس نم (YAN) ةيالا

 : ىلاعت لاقف مهدوحجب اورفكف اهودحج مث اوفلاخو اوصع م lee اونواهت

lle Sipاهب اوُحَبْصَأ مث ْمُكلْيَق نم موق  RS 

 ينب ةصق ASI [ ۷ :فارعألا ] ةروس يف لجو رع هللا ضرع - ٤

 ةوسأ «هنودبعي ًانثو اهلإ مهل Jere نأ مالسلا هيلع ىسوم مهلاؤس يف ليئارسإ

 «نيملاس رحبلا مهروبعو «نوعرف نم مهتاجن دعب مهيلع اورم ٍناثوأ داّبُعُب

 رع لاقف مهلاؤس لثم ًادّمحم اولأسي ال نأ نيملسملل ًاميلعت < ودع قرغو

desاهيف : 
 peel ىلع َنوفكْعي موق fe Ro Sl) ليئارسإ ىن ينسب ب اَنْرَواَجَو

Ai naمهل امك اهب انآ لعبا سون ا  ob egموق مكن  

 :َلاَق (۱۳۹) َنوُلَمْعَي اوناك LU هيف ْمُه Ue ءالؤه ن نإ (OA َنوُلَهَجَ

 )٠٤٠١((. َنْيِمَلاَعْلا ىَلَع ْمُكَلْصَف َرْهَو Dl مكي هللا َرْيَغ

 ةيندم ةروس لوأ Y] : ةرقبلا ] ابوس لئادأ يف لجو رع هللا ضرع مث ©

dabىلع ةمئاقلا وأ ةيتنعتلاو ةيدانعلا ليئارسإ ىنب ةلئسأ نم  etl 

 ةقعاصلا مهتذخأف Gat هللا ish ْىَتَح كَل نمْؤُن ْنل : ىسومل اولاقف ©

 .همعن ىلع هللا اوركشيل مهتوم دعب نم هللا مهثعب مث «نورظني مهو

 انل جرخي كير انل عداف «دحاو ٍماعط ىلع ربصن نل : ىسومل اولاقو ©

 .اهلصبو اهِسَّدَعَو اًهموُفَو اهئاثقَو We نم ضرألا تبنت امم

 ple ام مكل Of ًارصم اوطبها : مالسلا هيلع ىسوم مهل لاقف

 6م



 ىسوم نم اوبلط مهنيب هوعفادتو «هلتاق اوفرعي ملو ليتق ret 2 اًملو »
 .ةرقب اوحبذت نأ ASL هللا نإ : مهل لاقف (a هني نأ ٌمالسلا هيلع

 ؟اوُرُه انّذِخَتتا :اولاق
 .َنيِلِهاَجْلا نم نوكأ نأ هللاب ٌدوعأ :لاق
 ؟ يب امان Se كير اتل ذا : اولاق

 ام اوُلَعْفاَف GUS نيب bie IS Vy ضراف V5 اهْنِإ :لوقي هنإ :لاق

 .نوُرمؤت
 ees ام ان نیب كبَر انل عفا : اولاق

 . نيرظانلا ٌرُسَت Ui) GE ُءاَرْفَص BE اهنإ :ٌلوقُي هنإ :لاق

 ءاش S| Uly ءانيلع هباشت رقبلا نِٳ يه اَم انَل نيب كبر انل عا :اولاق
 .نودتهمل هللا

 tet oh يقْسَت الو ضرألا Js لو ال La اهّنإ ُلوُقي a :لاق
 .(هنول رئاس ريغ نول اهدلج يف سيل يأ :اهيف ةيشال) اًهيف ةّيشآل

 .نولعفي اوُداك Ley اهوحبذف .ٌّقحلاب Cie نآلا اولاق

 ِتافلاخمو حئابق نم ليئارسإ ينب نم ناك امم ٍةفئاط ضرع دعب مث ©
 :اهسفن [ةرقبلا] ةروس يف هلوقب اونمأ نيذلا هللا بطاخ < ؛ مهيلع هللا لزنأ امل

SS ْنَمَو Be LAY us مكَلوُسَر Bivens) َنوُديِرت ما 
  6 3B oye YSليبّسلا َءاَوَس )1١8(4.

 ىسوم مهلوسر ليئارسإ ونب « dle امك ًادّمحم مكلوسر اولأست ال : يأ

 يتلا ةلئسألا عاونأ ىلع ليزتت نم قبس اميف مهتلثسأ ضرع لدو cdi نم
 اولضيف .ناميإلاب Sasi (Jae; of ىلإ يدوي دق اهلاثمأ Sty ءاهنع هللا مهاهني

 .ليبسلا َءاوس كلذب

 هيبش لاؤس نينح ىلإ مهجورخ ىدل نيملسملا ضعب نم لصح دقو ©
 .ةهلآ مهل امك ًاهَلإ انل لعجا : ىسوم ليئارسإ ينب لاؤسب

oft 



 يلي م مالح نبل ةريس يف اج لف

 : لاق كلام نب ثراحلا 3 ۲ یی دقاو يبأ نع fl" نانس

 .ةيلهاجلاب دهع وثيدح نحنو «نينح ىلإ BB هللا لوسر عم انجرخ

 برعلا نم مهاوس نمو شيرق JUS تناكو CO ىلإ هعم انرسف : لاق

 نوقّلعيف ¢ dws لك اهنوتأي bl gif ols Ud» لاقي ءارضخ ةميظع ة ةرجش مهل

 .ًاموي اهيلع نوفكعيو ءاهدنع Opus ءاهيلع مهتحلسأ

 انيدانتف < ءةميظع ءارضخ َةرْدِس كي هللا لوسر عم ريسن نحنو انيأرف : لاق

 . طاونأ old مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا « هللا لوسر اي :قيرطلا EE نم

 امك - هديب om يذلاو - 3 ءربكأ a RE هللا لوسر لاق

 ٠ .مكلبق ناك oo ينس 28 cdl اهتإ «َنوُلَهْجَت

 . قاحسإ نبا هاور ام ريظن دمحأ مامإلاو ‹يربطلا ريرج نبا دنعو

et طان :ةغل لوقت «قيلاعم تاذ :يأ :طاونأ Sts 
 ىمسُي هقلعت ءيش لكو .قيلاعملا طاونألاو : ; lbsطاينو «طاونأ عمجلاو .

 نع ةلئسأ تنمضت يتلا اب لوسرلا باحصأ لئاسم نآرقلا ضرعو  ه

 نع ةلئسأ تنّمضت وأ ءاهبابسأ ىلع فرعتلا اهنم نوديري «ةّينوك ٍتارهاظ

 نع Te وه امم ةينوكلا تارهاظلا بابسأ نع ةلئسألا تناك اًملف ©

 ‹ةيملعلا مهثوحبب سانلا اهتفرعم ىلإ لصيسو ءاهفئاظوو ةلاسرلا تامهم
 تاُمهم نم وه امم «هنع لاؤسلا نوكي نأ يغبني ام ىلع & نآرقلا اندجو

 .هنع لوؤسملل ةينيدلا ةفيظولا ىلع ةباجإلاب كلذو .هفئاظوو نيدلا

 رمقلا صقانت ببس ٌةفرعم مهضرغو ALN نع مهلاؤس كلذ نمف ©

o۷ 



 ناك دق هنأ ىلع ًاهيبنت a ةينيدلا ةفيظولا نع باوجلا ناكف ءهديازتو
 ببسلا نع ال ءةينيدلا ةلهألا ةفيظو نع لوسرلا اولأسي نأ مهيف ضورفملا

 :[ ۲ .:ةرقبلا ] ةروس يف هلوسرل لجو Je هللا لاقف ءاهديازتو اهصقانتل ينوكلا

 1۸۹)¢4( . . .جَحْلاو

 مع باوجلا ءاجف ade اذه نم لابجلا نع مهلوس نوكي دقو ©

 :ةيكملا Hie ١ يف لجو

 .اهيف تان Vee ًاضرأ 7 liaise ًاعاق

tal Ysًاطوبهو ًاعافترا الو : يأ . 

Ly *وهو ءاهثودح تقو نع ًالاؤس ةعاسلا نع لاؤسلا ناك  yl 

 ءاهل دادعإلا بجاو ىلع هبنت ةينارقلا ةباجإلا تناك «هقلخ نع هللا هافخأ

A,سانلل ةدئاف ال اهتقو نع لاؤسلا نأ ىلإ  caeالو  debeلوصحلا يف  

 دنع اهثودح تقو ملع Ob ةباجإلا تءاج امك cae نولأسُي Ue ةباجإ ىلع
 . هللا

 : هلوسرل ًاباطخ ةّيكملا [ ۷ :فارعألا ] ةروس يف dey Je هللا لاقف

 ال يبد دنع ع Neale ro ل vaca ot aaa ra كولان

 ل سالا ّرَمكأ رو هللا دلع Ue us : نق ge ie كاك

Osby(۱۸۷) ). 

 ىتح اهتقو نع ثحاب اهنع لاؤسلاب ag كّنأك : يأ :اهنَع Gee َكَنأك
ofA 



 ًاباطخ ةيكملا V4] :تاعزانلا] ةروس يف هلوق هللا لزنأ مث Aly نم هتملع

 : هلوسرل
 (ar ؟اارکذ os تنأ 585 090 ae ut ٍةَعاَسلا نع كولاش

iزأ ع لإ  gay ind 

 تقو نع لئاسلا اهيأ تنأ اهل دادعإلا لامعأ نم لمع ي يف :يأ

 ىلع اهتقو ملعي يذلا وهف ءلجو je هللا ىلإ اهملع yet نإ .ةعاسلا مايق

 . نييعتلا

 . عاَماَشْحَي ْنَم ٌرِذنُم CT LEY :هلوقب هلوسر هللا بطاخ مث

sel,هللا لزنآف ٠ .ةعاسلا تقو نع لاؤسلا ةيندملا ةلحرملا يف + سانلا دا  

js int امو هللا de اهُملع ام 0 عاملا نع سالا E 
4) Ls نوک es 

 الو «هملعب هللا رثأتسا امم حورلا ةقيقح نع لاؤسلا ناك اًملو

 رع هللا لزنأ ءاهكاردإ ةّيملع تاردق نم هللا مهاتآ ام بسحب سانلا عيطتسي

 : ةيكملا 1 :V\ ءارسإلا ] ةروس يف هلوق اهتقيقح نع لاؤسلا باوج يف لجو

Jessyنع  olلق <  tas:ير م نم  ear Lsنم  

Rolب  (Ao) db 

 ةنيدملا يف دوهيلا نم قيرفو «ةرجهلا لبق نوّيكم حورلا نع نولئاسلاو

 . ةرجهلا دعب

 : هباتك ىف اهنع باجأ ةعفان لئاسم هللا ركذو - 5

weهللا لاقف «نينرقلا يذ ةصق نع اولأس  Jeةروس يف لجو  
 :[ ١8 :فهكلا ]

 .۸۳(4) 1,83 Ge ْمُحْيَلَع اوُلَئاَس : لَ .نينرقْلا يذ ْنَع َكنوُلاْسيَو»
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 نع اولأسو مهل Gol اذام اولأسو .مهلاومأ نم نوقفني Ue اولأسو ©
 «ضيحملا نع اولأسو «رسيملاو رمخلا نع اولأسو «مارحلا رهشلا يف لاتقلا

 ىعدتسي ةينيد ةلئسأ اهلك تناكو SY نع اولأسو ‹ ىماتيلا نع اولأسو

 . هنع اولأس ام ماكحأ مهل نيبو ءاهنع هللا مهباجأف ءاهنع لاؤسلا لاحلا عقاو

 نونمؤملا اهلأسي دق يتلا يهشتلا ةلئسأ نم ًاجذومن هللا ضرعو -

 نأ مهل ملسألاو ريخلا نم SF BE دمحم لوسرلا باحصأل ًاميلعت لوسا

 .اهريظن مهلوسر اولأسي ال

 يف لجو Je هللا لاقف «مالسلا هيلع ىسيع she هلاس بلطم وهو
 :[ © :ةدئاملا ] ةروس

 Ji ai كبر es) لَه cpu نبأ ىسيِع 5 : َنوُيِراَوَحْلا لاق ذإ»

 دیر :اوُلاَق (VY) َنيِِمْؤُم منك نإ هللا اوقت a1 dG . ؟ِءاَمّسلا Sy َةَدئاَم اتي

 نِ We نونو Le ذه نأ Ais EE Sek اهم BU نأ

(VN) Setaىسيع لاق  olایر مُلا : ميرم  ot sith tile Jil 

 ريخ (Sr L353 كنم uly Ll sy ًاديع اَنَل نوت ِءاَمَّسلا

 wel GB ْمُكْم EGS نمف Sle اَهّلُْم ينإ bi لاق ON نيقزارلا
ideيل  hel1١6١ نب م ًادحأ  salt0  

 ited y ce i Aoeres ىلاعت هلوق هنمضت ام

 .4 َنيِمَلاَعْلا ّن نم

 يأرلاف «نايأر اهلوزن مدعو نويراوحلا اهبلط يتلا ةدئاملا لوزن يفو

 نم اوفّوخت نيّيراوحلا نأ يناثلا يأرلاو tp اهنأ روهمجلا هيلع يذلا
 OS امب ملعأ هللاو ءاهبلط نع اوفکف طرشلا

 :ةعبارلا ةيضقلا

 قمعتلاب وأ ءريصقتلاو نواهتلاب نيدلا هب ءاج ام ةفلاخم نع يهنلا

OO 



Glasرييغتلا وأ صقنلا وأ ةدايزلاب عادتبالاب وأ . 

 .عراشلا نع مكحلاو ells رمألا هب ءاج ام دودح مازتلاب كلذ نوكيو

 .رييغت الو ةّيليخت تاضارتفا الو das الو فلکت نود كلذ ةعباتمو

 ذإ ءةفلاخملا ال ٌةعاطلاو «عادتبالا ال عابتالا وه نيدلا يف لصألاف

a aمل امب  iف د هللا ىلع عيرشت هللا هب  

is 58دوحجف  ellسيلبإ رفكك  . 
 انلبق نم ءايبنألا عابتأ فالتخال tel نآرقلا يف Jey Je هللا برض دقو

 BE دمحم هللا لوسر هب ءاج ام فلاخن الف اهب ظعتن ةربع مهصصق

 نأشب ةيكملا [ ۷ :فارعألا ] ةروس يف لجو Je هللا لوق هنّمضت ام ١
 مهيبن ناك يذلا مالسلا هيلع «نون نب عشوي» يبنلا دهع يف «ليئارسإ ينب

 : مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم دعب

 bts pe ES اهتم اوو i Sal هذه اونکشا : ْمُهَل ليق ذوو

ax) ) el Ae Site rs رف as دبس بالا eae . ةطح 

 :[ ۲ :ةرقبلا ] ةروس يف هلوقب هللا مهبطاخو

OU اوُلَخّداو ادر م pet ES es اوُلُكَف ةَيَرَعْلا هذه اولا الق دلو 
seal dis (eA) ) Sonal pes ne ae طح : his la 

 . سدقلا Jes ءاحيرأ يه : ليق 8 اولخدا

 ALY حجر أ ىلع اناياطخ be Lhe mel اولوق : يأ :ةطح :اولوقو

 همها



 ةغللا يف زجرلاو cod ةبوقع ,GU ًاباذع : يأ : ءامّسلا نم ًازجر

 .باذعلا ىنعمب يتأي

Lipo مُكتاَفِطَخ ْمُكَل bg نصل SS عيوستلا de 
 «نينسحملا  ceeْمُكاَياَطَح  Apesام ةياكح نأ ىلع «نينسخملا

  Jsتائيطخلاف .ىنعملا داحتا عم ةفلتخم تاريبعتب هتمجرت حصت ةغلب

 عمج لوألا نوكو «ةئيطخلل ناعمج اياطخلاو  iliعنمي ال ةرثك عمج يناثلاو

 عمج ناكم يف ةرثكلا عمج - لامعتسا نم  > ABيف لمعتسي ةرثكلا عمج نأل

 ديزنس» يف انمض موهفم «نينسحملا ديزنسو» : يف فطعلاو .قوف امف ةئالثلا

 (نينسحملا .

ulنأ ىنعم هيفف َنْيَّصَنلا يف (نوقسفي»و «نوملظي» نيب رييغتلا  

 .قسفلا ليبق نم ناك دق مهملظ

Josىلع ناّصنلا ناذه  blمهبقاعف هب اوُرمأ ام اوفلاخ ليئارسإ ينب  

 .ًاباذع : يأ ءءامسلا ¿ نم ًازجر مهيلع لزنأف هللا

 :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا هاور اميف اهنايب ءاج دق رمألل مهتفلاخمو
 : هع هللا لوسر لاق

 مك os ih Lis pean Sul اولخذاو» : ليئارسإ ينبل لیق»

Sleeاولد اولد  byeىلع  LS gly pentةرعش يف » 

 . (ةّريعش يف ria : ةياور يفو

 ءةطح لدب ةطنح :لثم اولاقف . مهن مهنم بولطملا ظفّللا يف اوفرح : يأ

 هللا نيركاش هلل pean اولخدي نأ an لوخدلا دنع مههاتسأ ىلع اوفحزو

 .هللا مهرمأ امك مهرصنو مهيلع حتف ام ىلع

 :فارعألا ] ةروس نم ةيندم Ul ىف لجو رع هللا لوق هّنُمضت ام ؟
 :تبسلا موي يف ليئارسإ ينب ءادتعا نأشب ةيكملا [ ۷

allots}نع  J ariةرضاخ تناك  zi5 َتْبَّسلا يف َنوُدْعَي 3  

 ao Wis pee VOLE آل os Lee ْمِهتَْس موي ْمُهئاَيَح مهيأ

 هم



 أ ies للا موك as مل ee 818 ذو Cy َنوُقُسْفَياوُاَك اَمب

Uide melas؟ادیدش  . sya aneىلإ  UB )154( Sis io as 

la omهب اورد  Oe pal Seaءوسلا نع  Lyall sil reeseباَذَعِ  

by onاوناك  | se UB C0) S225اوه امَع  UG Se5553 اونو : مَ  

 (GV َنيِئساَح

 : ليقو . «تاليأ» ةليأ يه :ليق :رحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةَيَرَقْلا نع

 . (انوئيع» و «نيدم» نيب (انتنم» : يه :ليقو .(نيدم» يه

 يذلا هللا رمأ نوفلاخيف تبسلا يف نودتعي : يأ :تبسلا يف َنوُدْعَي ذِإ

الو تبسلا موي يف اولمعي ال نأ pedis ذإ cog هعرش
 نم ام ًابسَك هيف اوبسكي 

 .ايندلا رومأ

 له .مهل ًاناحتما ءرحبلا نم ءىطاشلا ىلإ ةلبقم ةرهاظ : يأ :ًاعَّرُش

 . ؟نوقسفيو نوصعي وأ هللا رمأب نومزتلي

Ja)هللا مهنحتما  » eesنأ ءاشو «تبسلا موي بسكلا لامعأ مهيلع  

 pel ءىطاش ىلع مهو «مُهعمط ريثي ام هاجت مهتعاطو مهناميإ قدص فشكي

 تبسلا م موي .ديصلا ةلهس ةرهاظ مهئطاش ىلإ يتأت ناتيحلا لعجف «نوداّيص

 دقو «عوبسألا مايأ راس يف يف ةرفولا oe مهيتأت ال ae an موي وه يذلا

 تقلع oT ةرهاظ a ُناتيحلا تلبقأو تسلا موي ءاج اذإف .«تبسلا

 تبسلا موي رم اذإف كلذ ريغو LE كربو «رلابحو «تاکبش نم مهلئاسوب

 .رحبلا يف مهلئاسو تداص ام اوعزتناف اوعرسأ دحألا ليل لخدو

 مهتظعوف ءمهنم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب SN EP تءاجف

 . مهظعاوم ىلإ اوغصي ملو مهل اوبيجتسي ملف « هللا باذع نم مهتفوخو

oor 



 ىلع اوباعف قاعّدلا نم مه الو ة ةاصعلا نم مه ال ثلا قيرف لحدتف

 وأ ْمُهُكِلْهُم هللا Gs gland مل» : مهل اولاقف .ةاصعلا نأش يف rel ةاعّدلا
yas Lise melaىلع مهرارصإ دعب مهتظعوم ةعباتم نم ةدئاف ال : يأ  

 :نيرمأب ةاعدلا مهباجأف UE لك يف دجوي قيرفلا اذه لثمو .ةفلاخملا

 مهبجاَو اود REL ءهللا ىلإ مهرذُع نومّدقي كلذب مُهّنَأ :لوألا رمألا
 . هللا دنع نيلوؤسم اوناكل اوتكس ولو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف

 ,BY thi ْمل ىوقتلا طارص ىلإ ةاصعلا درب زم St :ىناثلا رمألا

 مكبر ىلإ Ake :اولاق# :صنلا يف ؛ ءاج ام نيرمألا نيذه ىلع لد
wall,نوقتي »#. 

 ی ,oa ع - م 5 2

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا dal هب مهتركذ ام ةاصعلا يسنو نمزلا رمو

 ` هللا ee «باقعلا رود ا ا 8 ىلع | als ءركنملا

 ۴ مهنأل !bly ىلع ضرتعا يذلا ٠ ثلاثا قيرفلا لمش باذعلا
 ءملاظلا دي ىلع ذحخألا يف مهبجاوب Og pane مهف ٠ نيملاظلا ىلع توكسلاب

 نع يهنلاو فورعملاب رم ألا نع مهتوكسبو ble Jl ىلع مهضارتعاب نوبنذمو

 uel يف dole امك < ءرسلا نع نوهني نيذلا رمغ هلا eras .ركنملا

 «مهب لزن يذلا سيئبلا باذعلاب ةاتعلا نوملاظلا ظعتي ملو 0 رمو

 pon اوزواجتو اوربكتسا : ی .هنع اوهن Le اوتو alg ف اودامت لب

 نأ ,Fb , نيئساخ ةدرق هللا مهخسمف «مساحلا باقعلا اوقحتساف «نايغطلا

 هلوق هيلع لد ام وهو ءةاصعلا نيدناعملا نيرباكملاب Loe ناك لق خسملا

 . 4 نيئساخ 3353 اونوک : مهل اَنلُق ais اوه مَع pers اًملف» : صنلا يف ىلاعت
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 بالكلا نم aM يف ءىساخلاف «نيدورطم Gall : يأ :نيئساخ

 CMs «سانلا نم SE OFT حَمْسُي ال يذلا دورطملا SOU وه ءريزانخلاو

 .ًاناَهُم ًاريقح ًاليلذ نوكي نأ كلذ

 مهئايبنأ ىلع مهفالتخا ةجيتن كلذ ناكو

 اولخدي نأ .مهل مالسلا هيلع ىسوم ةوعد ليئارسإ وُنَي_ ضفر

 اوفلاخف «نيكمتلاو دييأتلاو رصنلاب هللا مهدعو دقف «نيلتاقم ةسدقملا ضرألا

 ىلع هللا مهبقاعف ءاهلهأ ةهجاوم نع be مهل هتوعد اوضفرو «مهلوسر

 .ةنس نيعبرأ ضرألا يف اوهيتي Ob مهتفلاخم

 ]0 :ةدئاملا] ةروس يف bey Se هللا لاق

Lpاوُُكْذ موق اي : هموقل ىَسوُم لاق  Saهللا  peمكيف َلَعَج 5  

isle wile atlنم اح تۇي مل اَم مكاتاو  (vs ) callaموق اي  

FATT Sen Resيتلا  Osمرات ىلع اودترت الو مك هللا  Lbs 

 < Wet Buy gue us اهيف 3 يسوم ا (WAAL ON نیرساخ
 َنيِذْلا نم (oe لاق (VY) َنوُلْخاَد انف اهنم اوجرخي Ob اهنم اوج رخي

 sparks ١ Olé rb 156 بالا wale اولخذا :اَمهَْلَع هللا معن َنوُفاَحَي

idesمنك نإ نإ الكوت هللا  (rr) Sethاَهَلخْدَ ْنَأ اَنِإ | ىَسوُم اي : اولاق  Gilat 

Lylaاهيف  ea 5; ei abَنوُدعاق انهم ان  (VE)5( :لاق  y J 

ee i, Or538 يخأو  eeنيبو  (V9) Srila alلاق : Bb 

ree isةَنَس َنيِعَبْرأ  O54يف  elموقلا ىَلَع سات الف  

 )۲١((. َنيِقِساَمْلا

Clbنم ليئارسإ وب :ب  tedمهل ثعبي نأ مالسلا امهيلع ىسوم دعب  

 هللا طاس نأ قبس دقف هللا ليبس يف هعم اولتاقيل هللا لبق نم ًاراتْحُم ًاكلم

 . مهءانبأ ىبسو مهرايد نم مُهَجَرخأ نم مهقسفب مهيلع

 اكلم تولاط ْمُكل ثعب دق هللا SL : مهين مهل لاقف
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 ةعس هل سيل هنأبو «مهکولم طابسأ نم سيل هنأب هنييعت ىلع اوضرتعاف
 .لاملا نم

 ركذو .مسجلاو ملعلا يف ةطسب هدازو مهيلع ٠ هافطصا هللا Of مهل ٠ نابأف

 مهينا نأ يهو «مهبلع اكلم هثعب يذلا وه لجو Jp هللا Of ىلع ىلع Ja ةيآ مهل

 امم ةيقبو «مهبر نم ةنيكس هيف ‹ مهنم بلس دق يذلا (قودنصلا) توباتلا

 .ةكئالملا هلمحت نوراه لاو ىسوم لآ كرت

 . مهتعاط نحتمي نأ دارأ مهودع لاتقل تولاط مهدنج ل مث .اوقفاوف

 لاقف «هدونجو تولاج مهّوُدع مهب مهب هجاويل lia ةعاطلا لهأ مهنم يفطصيو

 ءريسملا يف نوؤمظتسو ىودعلا هاجتا يف 2. يعم نولحار مكنإ : مهل

 هنم برش نمف «مکبر نم رمأب هب نونحتمم مكنإو «رهن ىلع نومدقتسو
 نأ الإ هنم معطي مل نمو pall ءاقلل ةريسملا يعم عباتي الو «ينم سيلف

 دونج نم نوكيو .ةريسملا يعم عباتي يذلا وهو ‹ ينم وهف « هديب ةفرغ فرتغي

 رق مه Sl ين نم رك ةرثكلا of ىلع ةصقلا هذه تّلدف

 نم ًانيح مهنم ةلق pee Oly «نايصعو قسف موقو , مهئايبنأل دانعو فاللخ

 Jj « ةميقتسملا ial نايحألا مظعم يف بلغت ةفلاخملا ةرثكلا ae .نمزلا

 .هباذع مهب هللا

 [SVEN نم تايالا [ ۲ :ةرقبلا ] ةروس يف هذه مهتصق أرق

۱ ][. 

 : ةظعلا

 ل دسم ها مشت ie ىلع مهفالتخا ببسب

 Haney اوريغو cle مهءاج يتلا يهاونلاو رماوألا اوصعو هيلع اوفلتخا اذإ

i>كالهلاو باذعلا لزنأ امك ًاكاله وأ ًاباذع مهب لزنأ ءاوصقن وأ اوداز وأ  
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 .اليوحت Ys Susu هللا ةنسل das نلو .ةدحاو هللا i 6 مهقبس نميف

 : ةسماخلا ةيضقلا

 رمأ ىلإ عجري نيقباسلا ءايبنألا عابتأ كالهإ ببس otf نايب

 . ةثلاثلا ةيضقلا حرش ىدل حضو امك 6 مهلئاسم ةرثك : لوألا رمألا

 ةيضقلا حرش ىدل حضو امك مهئايبنأ ىلع مهفالتخا : يناثلا رمألا

 . ةعبارلا

 ننس عبتت هل نأ اهل ةظعومو ةيمالسإلا WU ل ريذحت نايبلا اذه فد

 : هتاياو رب ثيدحلا نم دافتسي امم د

 .هدودح نم بارتقالا مدعب هنع عراشلا ىهن ام بانتجال هيجوتلا-١

 . لعفلا نع يهنلا نم ALT بانتجالاب رمألا -

 ىلإ يضفت وأ «تنعت وأ لحمت اهيف يتلا لئاسملا ةرثك نع يهنلا -*

 نايسن ريغ سانلاب ةمحر اهنع هللا افع دقو «تاقشمو رصإ اهيف ماكحأ لازنإ

 ree . اجرح مئاخلا نيا ا ا oA ءاھل

 .ديدشتلا

 دودح دنع فوقولابو «عادتبالاب ال عابتالاب وه نيدلاب مازتلالا -

 ليدبت الو فيرحت الو طيرفت الو ولغ نود «هيف تءاج يتلا يهاونلاو رماوألا

 . صقن الو ةدايز الو

 .فّلكملا ةعاطتسا دودحب fis‘ عراشلا فيلكت  ه

 ناك ؟اذه بجيأ :لئاسلا لوق باوج يف «معن» لوسرلا لاق اذإ -

Uiكلذ رئاظن هيلع ساقيو بوجولا يف  . 

 ههاأ/



 نيرمأ ىلإ مجري ًايعامج ًاكالهإ نيقباسلا ءايبنألا عابتأ كالهإ ببس ۷

 .هنع اولأسي نأ يغبني ام دودح نع ةجراخلا مهلئاسم ةرثك - أ

 . مهئايبنأ ىلع مهفالتخا ب

ctoىلع ثيدحلا اذه تاياور  OFدق ةاورلا  Op aayظافلألا ىف  

 . ىنعم نم نومهفي ام بسحب

 اورّركي ىتح نيلئاسلا ةباجإ يف ينأتلا ةيوبنلا ةيبرتلا بيلاسأ نم - 9

 همم



 بارعإلاو ةغالبلا

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : ًالوأ

 «ملكلا عماوج نم هنأ ثيدحلا اذه يف ظحالي ذإ «عماجلا زاجيإلا ١

 . ظافلألا DE عم رَت ةريثك Ole ىلع لمتشت يتلا

 مهفالتخاو مهلئاسم ةرثك مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف» يف رصقلا  ؟

 كالهإلا نم دارملا oY يقيقحلا pail عون نم انه رصقلاو «مهئايبنأ ىلع

 . يعامجلا كالهإلا

 يف امل «هفدارم ىلإ Bal نم قتشي ام كرتب ظافلألا يف عيونتلا * 

 «مكتكرت ام ينوعد» :هلوق يف كلذو ,بوبحم عمسلا ىلع ديدجت نم عيونتلا
 . مكتكرت ام ينوكرتا :لوقي نأ نود «مكتكرت ام ينورذ» وأ

 ليلدبو هل ءىفاكملا هريظن ليلدب ًانهذ ظحالملا ديقلا كرتب - ءاميإلا - 4
 يذلا بناجلا يف هدوجو ردني ديقلا اذه of ىلإ - ىرخأ صوصن يف ءاج ام

 ديقي ملف «هوبنتجاف هنع Sagi امد :هلوق يف كلذو ءديقلا هيف ركذي مل

 دقف ةردنل «متعطتسا ام ُهْنم اوتأف هب مكترمأ امو» : هلوق فالخب «ةعاطتسالاب

 .هنع ىهن ام كرت يف ةعاطتسالا

 هللا Pats لجو je هللا لوق ليلدب عيمجلا يف ديق ةعاطتسالا نأ عم

 لعفب نوكت امك هنع هللا ىهن ام كرتب نوكت ىوقتلا َّنأ مولعمو « متعطتسا ام

 .هب رمأ ام

00 



 بارعإلا نم :ايناث
 : «هوبنتجاف هنع مكتيهن امد ١

 هباوج يناثلاو طرشلا لعف امهلوأ نيلعف مزجي مزاج طرش مسا «ام»
 لحم يف ضام وهو طرشلا لعف «مكتيهن» .أدتبم عفر لحم يف وهو «هؤازجو
 . عمجلا ةمالع ميملاو «هب لوعفم بصن لحم يف «فاكلا» و هلعافو « مزج

 يف ةعقاو ءافلا «هوبنتجاف» cag طرشلا لعفب Glare رورجمو راج «هنع»

 انه طرشلا باوج OY cb tl باوجلا طبرل ةبجاو انه يهو «طرشلا باوج
«(gleينبم رمأ لعف «هوبنتجا» . ءافلاب طبرلا اهيف بجي يتلا عضاوملا نم وهو  

 «لعاف عفر لحم يف واولاو «ةسمخلا لاعفألا نم oY نونلا فذح ىلع

 ربخ عفر لحم يف «هوبنتجا» : ةلمجو ca لوعفم بصن لحم يف ريمض ءاهلاو

(bey . 

 :(مكتكرت ام ينوعد» - ؟

(lyاهدعب امو يهو «ينوعد» لعف فرظلا يف لماعلاو «ةيفرظ ةيردصم  

 :مكايإ يكرت ةَّدم ينوعد :ريدقتلاو er ليوأت يف

 : «هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف» ٣-

 نامزلل فرظ «اذإ» .قبس ام ىلع عيرفتلل ةفطاع ءافلا «اذإف»
 نع مكايإ يبهن تقو يف :ريدقتلاو طرشلا ةلمجل فاضم وهو .لبقتسملا

 . «هوبنتجا» باوجلا لعف بصنلا هيف لماعلاو «ءيش

oye 
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 سرهفلاو ثيداحألا

dd 3 ar 0 ca ae Fa.ن 4 5 ىف  

 هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج ورمع يبا نع -

Ju ُهْنَع 
 يف انک  phoراهنلا  dyn Hieهلل  3Gهاج

gale ِءاََعْلا وأ ave] glee ie (35 

sh نم (lb Jt نم مهما cb geal 
GU نم مهب أر امل لي هللا do هجو pas 

ob had lily SG الالب رمق جر od ََلَخَد 
OB Cbs 

 ْمُكُيَر اونا سالا اهي اي  gaنم مفلح

  wiٍةَدحاَو  Gesْتبَو اَهَجْوَر اهنم  oesالاجر
 ًاريثك  ily aliهلل اوه  gilَحْرألاَو هب َنوُلَءاَسَت

 ٤[. :ءاسنلا] ۱(4) ًابيِقَر ple َناَك هللا نإ

 :ِرْشَحْلا يف يتلا ةيآلاو

 ام سفت Shes هللا اوقتا اوُنَمآ jv gl ايه
 Ley ٌريِبَخ هللا نإ .هللا اوُقَناَو BS ْتَمَّدَق

 .[09 :رشحلا] (VA)€ َنوُلَمْعَت

 هكا

 عوضوملا

 ةعبارلا ةعبطلا ةمدقم

 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 ةساردلا ةطخ

 لوألا ثيدحلا

 ةحفصلا



۲ 

 ثيدحلا

ip sasha Se ورايد ْنِم Jes Ghai 
 نم پو  heleعاص ْنِم  Al:َلاَق ىَتَح

۰ O55 ty ْوَلَو 
 فك تاك pty ANN نم Js ats : لاق

Sine BY ee atiسالا حبات م : لاق  

is GSنم  is gobىَتَح  oh 
 لاق id ais Ws كلي هلا لوُسَر َهْجَو

 : ال هللا لوُسَر
 Wii WG ٌةََسَح هنس pew يف ْنَس ْنَمد

ahsاه لمع نم  iنأ ربع نم  vatنم  
glيف نس ْنَمَو ءس مهر  iin EL Pe 

 نم ِهِدْعَب نم اهب لمع 3595 اهُرْزو ale ناک
 . يش pagal نم صني نا ريَ

aly,باب يف ملسم  ollةقدّصلا ىلع  

 * ب &

 ما DE ُهْنَع هلل ْيِضَر ٰيِرذُخْلا ٍديعَس يبأ ْنَع

iهللا  bs BGٌلاَقف سالا : 

 ام الإ سالا gl pl ىشخأ ام dig لد
 (SH TA نم ْمُكَل هللا ُجِرْخُي

 ؟رّشلب BA Al هلل لور ا es لاقف

 تلف ر its وكف وشر تنصف
 ؟رشلاب AU يتايا هللا َلوُسَر اَي ُتْلُق :َلاَق (؟َتْلُق
 : ةا هللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقَق

Syلك نإ ؟وه ريح وأ ريب لإ ينا آل ريا  

 spall ةلكآ لإ مل وأ طح لعق nS ا

 تلَبَقَتْسا اهات ele ثالثا اإ ىّنَح ْتلَكأ

fen puَتَداَمَف ْتْرَتْجا م ْتَلاَب  

o۲ 

 ةحفصلا عوضوملا

 ۲١ «ريرج» ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 vr دارملا ىنعملاو ةغّللا

 Yo ماعلا حرشلا  ج

 YA ثيدحلا نم دافتسي امم د

 Ye «بارعإلاو ةغالبلا»

 ۳۰ نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :ًالوأ

 ۳۴١ . بارعإلا نم :ايناث

 ry يناثلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ
 Yo «يردخلا ديعس يبأ»



dstنم  LEفب الام  BGGهل  oadْنَمَو  

LE,ريغ الام  ES aisلمك  JSG ilلَو  

 يشق
a” 
 . ( عيسي

 نم ريذحتلا باب يف ملسم هاور

 امو ايندلا ةايحلا ةنيزب رارتغالا

#0 *# 

Syn JE SE ُهْنَع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ or 

 : ال هللا
 مرو 5م

Gettyهلل  EF Sal٠ يف  ttheالإ هجر ال  
 وهف « cher اقيدصَتَو يب اناميإو رس يف ًاداّهج

 هيكْسَم ىلإ jan NH نجلا dal 3 ناص يلع

 مينغ وأ ٍرجأ نم EG لا Es َجَرَح يذل

s acces 

glyسفت  sentيف ملکي ملك نم ام هديب  

dewمو هاج الإ } هللا  talملك موب نیه  oy) ٠ 

a bj)سفت يِذْلاَو كنم ُهحیرو  dineهدب  

5 i الول ني SiG Sel Jeقالخ  
 ts ُدجأ آل نك دبا هلل de يف ورغت ير

stَنْوُدِحَي لَو  ereقشيو  pele &نأ  

gly cage idlesسفت  daeين ُتْددَوَل هدب  

ob «gat هلل dee BaF 

sof 

«gat وزغا 

 مث لقا وُرْغأ

 ملسم هاور

* He # 

 St fe ge fe eg LO“ 1. 8 د
 :لاق as هلا يضر يرعشالا یسوم يبا نع

Hl لاق 

 SS balls ىَدُهْلا نم هب هلا pis ام لَم

 هج

 عوضوملا

 دارملا ىنعملاو ةغللا ب

 ماعلا حرشلا  ج
 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

 نايبلاو BAM هوجو نم :ًالوأ
Leبارعإلا نم  

 ثلاثلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 Gy A يبأ»

 دارملا ىنعملاو ةغّللا
 ماعلا حرشلا  ج
 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

 نايبلاو BAY هوجو نم :ًالوأ

Utبارعإلا نم  

 عبارلا ثيدحلا

 ةحفصلا
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tel osءًاضْرَأ  AKاًهْنم  Eb tabتبق  
 gs َناَكَو Pel َبْشُعْلاَو ISI تَنبنأَن َءاَمْلا

eS S36)املا  esاوبرشف سالا اهب هللا م  

 so) gs te al ءاوُعَرْزَو اَوَقَسَو اهنم

 3 ک تبنت Vy te كمت ال Ses يه امن

 هب هلا ينب ام عنو هللا نيد يف ةف ْنَم لَم كلذ

psلمَ ّملَعَو  pls tats Whe Soa od 

 . (هب ُتْلِسْرَأ يذلا هللا ىَدُه لبي

 ملسمو يراخبلا هاور

* * * 

 : لاق - - ُهْنَع هللا ّيِضَر - SAW ئَسوُم يبأ 3

 : للك هللا ُلوُسَر َلاَق

aa 0 sia ارقي يذلا nh Je 

  nil js tb yaks cab Wuيذلا
Yanks Wi خير آل : ree] os STAN ارقي ال 
Bes stl I galt قفانُمْلا ُلَكَمَو .ٌولُخ 

  : latاَهُحيِر  fey A ently Cabقفاَنُمْلا
 حير اَهَل سيل: لا لَك آرا ارقي ل يذلا

 .«رم اَهُمْعَطَو
 ملسمو يراخبلا هاور

& # * 

 JU ae: هللا يضر ي aes se يبأ ْنَع

ds JIA oteَلوُسَر اي : ْتلاَقَف لي هللا  
 ls ْنَم انَل Jee ,كئيدَحب He CAS هللا

byهيف كيتا  die aَلاَق .هللا : 
 SAO GARE هدو اذه َمْوَي مخا

org 

 عوضوملا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ
gahيرعشألا ىسوم » 

 دارملا ىنعملاو ةغّللا ب

 ماعلا حرشلا  ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

VU!نايبلاو ةغالبلا هوجو نم  
 بارعإلا نم :ًايناث

 سماخلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ
 تقبس «يرعشألا ىسوم يبأ»
 عبارلا ثيدحلا يف

 دارملا ىنعملاو ةغّللا -
 ماعلا حرشلا  ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

VUنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  
 بارعإلا نم :ًايناث

 ثيدحلا يوار ةمجرت -أ
 تقبس «يردخلا كديعس يبأ»

 يناثلا ثيدحلا حرش يف
 دارملا ىنعملاو ةغللا

 ةحفصلا

4\ 



 ثيدحلا

 الإ gh نم te els ارم نم م نکنم ام»

 gt ّن نم tke اھل اوناک

yy cig ciهلك هلا ُلوُسَر َلاَقَق  : 
oily۰  

 ملسمو يراخبلا هاور

HW ¥ # 

 ُهنَع هلا ّيِضَر SA نب Lats hl ْنَع

 Jt كي هللا ge تيتا Jus elise :َّلاَق

«lesلاقف : 

shىح  is Bu glكَل  olyلاق  : 

 B38 دحأل الإ لجت ال ةلأشملا Oy Laas اي

 ee teh هَل ee م

cous ie 2 PAA ieْتْلَحَف ُهَلاَم  
 :َلاَق 5 شيع نم ًاماوق َبيِصُي go HH هل 1

PE Noh 

 يود ِْم BE َلوُقي go 6 ELSI لُجَرَو 0

 ُهَل ْتْلَحَف BG Stal ْدَقَل os نم اًجحلا

SS HLS)ْنِم ًاماوق بيِصُي  Meَلاَق وأ : 
batheشْيَع ْنِم  . 

ieنُهاَوِس  At tad Yay 

teas Yole ist 
 , olyملسم

HW % % 

 ن ورفع نع  05 UEهلل  OLلوس

 ةا هلل  Alينس ذأ ,لامب  Hnالاجر ىطغأت

 الاجر كرو  Mss IG Gil YEَدِمَحَف

00 

 عوضوملا

 ماعلا حرشلا  ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :ًالوأ

 بارعإلا نم :ًايناث

 عباسلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 «قراخملا نب ةصيبق»

 دارملا ىنعملاو ةغّللا ب

 ماعلا حرشلا  ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

 نايبلاو BAM هوجو نم :ًالوأ

 بارعإلا نم :ًايناث

 نماثلا ثيدحلا

11۳ 

۲۷ 



alَلاق م هيلع اع ىتلأ : 

ai oe tlyيطغال ينإ  eaُحْدَأَو  
 يطغأ يذلا & يّ بح a silly «َلُجَرلا

Syيطغأ امّنِإ  Lagiيف ىَرأ اِ  Se papal 
 يف هللا he ىلإ اماوفأ لكأَو aly عزجلا

Als sal & pestُنْب وُرْمَع مهم  
 .(َبلْغَت

 يب نأ ٌبحأ ears :َبلغت ُنْب وُرْمَع لاق

 . معلا رفح Bal لوُسَر ةملكب
 يراخبلا هاور

# # ie 

 JE JE ُهْنَع هللا ّيِضَر ٍدوُعْسَم نْب هللا دْبَع ْنَع

Jهلي هللا  : 
 1 rel ينب ىَلَع at َلَخَد ام OH َّنإ»
 قتا ida اَي :لوقيق JED CAL Jen ناک

 لا نب قل as لي ل4 عا £3
 هليكأ نوَ نأ GS es الف هِلاَح Se َوُهَ
 َبوُلُق هللا َبَرَض ib اوُلَمَف LB ُهَديعََو ُهَبيِرَشَو

 ضعي مهضغب

 ليئارشإ ين نم Wi نيا aly :: :لاق مث

 لعق رکن نع نهي آل اوا نود واكو

Godاوُناَك ام  hs GF Ogeeم مهن  ie 
 طْحَس نأ م pet هَ تقذف سبل اورق نيد

 اوثاك ولو نودلاخ 3 lal يفو eee هللا

 ْمُهوُذَحَنا ام هيلإ Ji us el هللاب َنونمْؤُي

agi4 َنوقساَف ْمُهْنم م ًاريثك ّنكَلَو . 

253 

 عوضوملا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 «بلغت نب ورمع»
 دارملا ىنعملاو ةغّللا ب

 ماعلا حرشلا  ج
 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 . «بارعإلاو ةغالبلا»
 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم : ًالوأ

 بارعإلا نم :ًايناث

 عساتلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ

aul As)دوعسم نب ») 

 ةحفصلا

 لدخا
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 ثيدحلا

Sree ey ‘ily Wr َلاَق م: e 

«pit د Jy ىلع َُنَّذُحَأَتلَو alt نع Ry 

Sa le Sais ءأرظأ حلا fe Sots, 
  cies Sd atiىَلَع ْمكِضْعَب بوُلُقِب هلل

 , oly:لاقو يذمرتلاو دواد وبأ

 نسح ثيدح

¥ * & 

 هللا يضر ةَئِراَح ن دير ن BLN ڊنر يبأ نع

 per دا هللا لوسَر تعمس SU اهن

pe يف AS ةماّيقلا 6 cor vis 
 قلد ( OSيفنٌراَمجْلا رودي امك اهب 344 هب

  JA a Qed eIراثلا  SASاي 536

 ؟َكَل اَم  es Sa Ady a is eiنع

 ؟رَكُْمْلا  Bios ot ‘disآلَو ٍفوُرْعَمْلاب
 هنآ  ily.«هيتآو ركْنُمْلا نع ء ْ

oly,ملسمو يراخبلا  

#0 

 نأ هنع هلا يضَر GRE ْئَسوُم يبأ نع
 : لاق هلك يبلا

gi es Sy هلا Ba fog يلم Op 

 ينإ موق اي لاقف ُهَمْوق  A ABNينو

  il Giُناَيْرُعْلا  iste webs aadنم

cps Hib تبدو ples ىَلَع Leal مو 

rane ro َْمُهَحْبَصَف مناك اوُحَبْصأ 

Gils يِنَعاطَأ ْنَم fe uss . ْمِهَحاَتْجاَو 

0¥ 

 عوضوملا

 نيرشعلاو يداحلا ثيدحلا ىف

 دارملا ىنعملاو ةغللا ب
 ماعلا حرشلا - ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

 نايبلاو ةغالبلا هوجو نم :ًالوأ

Gtبارعإلا نم  

 رشاعلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ

 «ديز نب ةماسأ»

 دارملا ىنعملاو ةغّللا - ب

 ماعلا حرشلا  ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم ۔د

 «بارعإلاو ةغالبلا»

Ylنايبلاو ةغالبلا هوجو نم  
 بارعإلا نم :ًايناث

 رشع يداحلا ثيدحلا

 ثيدحلا يوار ةمجرت أ
 تقبس «يرعشألا ىسوم يبأ»

 عبارلا ثيدحلا حرش يف

 دارملا ىنعملاو ةغللا

 ماعلا حرشلا  ج

 ثيدحلا نم دافتسي امم د

 ةحفصلا

41 

41 

a 

1o۲ 

١65 

١6 

\oo 

\o4 

۹1 

wy 

156 

۱۹٦ 

‘wv 

1۹۷ 

‘vv 

15 

۱۷۱ 

۱۷۱ 

 لنفي

\v4 



-~\¥ 

 Seg ثنج ONS plas ْنَم hy هب
geal 

 هلم ly يراخبلا ىورو ملسم هاور

 ا

 نع امهنع هللا يضر ريش نب نفل نع
 ذاق هلل ن ل

ym a ۳ Jenهللا 2  issاهيف : 

Podاوُمَهَتا موق  tei Bokeْمُهْضْعَب  
 اهِلَفْسَأ يف Syl ناکف ءاَهْلَفْسُأ م rats ءامالعأ

oll Ga (5)ْنَم ىَلَع اورم  cidاولاقف  : 
 8S) ْنَم 35 ob OF اتييص يف افرح انأ ول

eg ae ofًاعيِمَج اوُكلَه اوُداَرأ . S15اوُذَحأ  
 tage pear) ee مهيدي ىَلَع

 يراخبلا هاور

HE ¥ 

 :لاق امهنع هلا يضر pat نْب !Ol نع
Caeلوقي كك هللا لوسر  : 

Sed Sbَماَرَحْنا إو نسب  agin oe 
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